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Przedmiot i cel badań

Czym jest bibliografia: czy wykazem źródeł, uporządkowanych zgodnie 
z przyjętymi zasadami, czy jedną z metod ułatwiających prowadzenie poszuki‑
wań, a tym samym badań naukowych w każdej dziedzinie wiedzy, czy też dyscy‑
pliną naukową, samodzielną lub stanowiącą część bibliologii?1 – na te pytania do 
dziś trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że bez bibliografii nie można sobie wyobrazić warsztatu jakiejkolwiek ludzkiej 
aktywności czerpiącej z doświadczeń dawnych i aktualnych. 

Pierwotnie rozwijała się jako umiejętność i była jednym z pierwszych narzę‑
dzi komunikacji naukowej, utrwalających i  ułatwiających wymianę informacji 
na temat twórców i ich piśmiennictwa. Tak rozumiana liczy już kilka tysiącleci, 
jeśli przyjąć, że jej początki sięgają prac katalogowych w egipskich i asyryjsko‑
 ‑babilońskich książnicach. Pierwsze rejestry książek miały przede wszystkim 
wspomagać orientację w  istniejącym piśmiennictwie oraz ustalać poprawność 
filologiczną tekstów (pierwociny bibliografii krytycznej). Także w  kolejnych 
stuleciach opracowywano narzędzia, których celem było opisanie i uporządko‑
wanie materiałów. Utylitarny charakter bibliografii był nie do przecenienia, ale 
oddziaływał na niewielkie wciąż grupy odbiorców sięgających do komunikatów 
rękopiśmiennych. Od czasu wynalazku Johannesa Gutenberga z  Moguncji 
usprawniono obieg informacji o  produkcji wydawniczej dzięki bibliografii 
księgarskiej. Zaczęto traktować bibliografię jako informator o  nowościach 
wydawniczych. Potrzeby społeczne, w  związku z  coraz silniejszym budzeniem 
się świadomości narodowej, spowodowały z  kolei, że powstały spisy publikacji 

1 Z rozważań N.K. Lelikowej wynika, że bibliografię można uprawiać w oderwaniu od nauki 
o książce, zupełnie niezależnie, bywa, że bez odwoływania się do jej problematyki. Za: K. Migoń: 
Bibliologia wśród innych nauk. Koncepcje, realizacje, perspektywy. W: Bibliologia. Problemy ba‑
dawcze nauk humanistycznych. Praca zbior. pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2007, s. 18.
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celowo dobranych, ukazujących pisarzy lub tytuły pism ogłoszonych w językach 
narodowych; wkrótce zainicjowano też tworzenie bibliografii międzynarodo‑
wych. 

Zadaniem bibliografii było wówczas zidentyfikowanie dorobku piśmienni‑
czego poprzez ujawnienie, kim byli twórcy i  jakiej treści dzieła stworzyli, bez 
rozpatrywania formalnych aspektów druków. W tak pojętych celach bibliografii 
należy upatrywać genezy pierwszych bibliografii zestawionych przez Polaków, 
w  tym przez Szymona Starowolskiego, pt. Scriptorum Polonicorum Hekatontas 
seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogiae et vitae (Fr[a]ncoforti 1625  ; 
wydanie drugie, poprawione i  znacznie rozszerzone  – Venetiis 1627). Spisy 
pełniły wówczas funkcje propagandowe i dydaktyczne. Od dwóch wydań dzieła 
S. Starowolskiego datuje się historię narodowej bibliografii adresowanej do 
krajowego (wewnętrznego) i  zagranicznego odbiorcy, gdyż zestawienia pisarzy 
sporządzone przez Stanisława Reszkę, pt. Scriptores Polonici (ok. 1594), i Krzysz‑
tofa Warszewickiego, pt. Reges, sancti, bellatores, scriptores Poloni (Romae 1601 ; 
Poznań 1629), nie były prawdopodobnie przeznaczone do powszechnego obiegu. 
Scriptorum Polonicorum Hekatontas… S. Starowolskiego uznawany jest za naj‑
starszą polską bibliografię2, prymarne kompendium wiedzy o pisarzach, a nawet 
szerzej – za informator bibliograficzny o dawnej kulturze i  literaturze polskiej, 
słownik łączący dane biograficzne autorów (każdego piszącego, bez względu na 
dziedzinę, jaką uprawiał) z bibliograficznymi notkami. 

Było to na terenie Rzeczypospolitej nowe narzędzie komunikacji naukowej 
i nie od razu zyskało grono naśladowców, trudno więc mówić, że w wieku XVII 
ci, którzy zainicjowali zestawianie książek, posiadali świadomość bibliogra‑
ficzną3. Tę można zauważyć w  następnym wieku, kiedy to zalety bibliografii 
jako źródła informacji zostały dostrzeżone i  wykorzystane w  nauce, a  potem 
w  dydaktyce uniwersyteckiej. Bibliografia z  narzędzia ogólnie informującego 
o polskich autorach, niekompletnego, zestawionego z pominięciem zasad logiki 
i  metodyki, stawała się wyspecjalizowanym instrumentem dokumentującym 
dorobek konkretnych dziedzin nauki. Tak zaczęto inwentaryzować dokonania 
dziedzin, zagadnień czy tematów. Początkowo rejestry dostarczały danych 
o  piśmiennictwie wykorzystanym podczas pisania prac naukowych, z  czasem 
jednak tworzenie wykazów stało się odrębną umiejętnością, którą posiedli 
przedstawiciele nauki. W wieku XVIII na ziemiach w dorzeczach Wisły i Odry, 

2 J. Starnawski pierwocin bibliografii upatrywał w  sporządzonym w  Źwierciadle M. Reja 
i podpisanym przez A. Trzecieskiego wykazie osiemnastu dzieł poety. J. Starnawski: Dzieje wie‑
dzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII). Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź 
1984, s. 44–45.

3 H. Hleb ‑Koszańska: Spór o początki bibliografii w Polsce. Warszawa 2003. Także zdaniem 
A. Nowaka dziełu S. Starowolskiego brakowało „świadomości bibliograficznej”. A. Nowak: Jesz‑
cze o  początkach bibliografii polskiej. Starowolski czy Łasicki? W: Profile nauki o  książce. [Red. 
nauk. J. Pomorski]. Lublin 1988, s. 111–127.
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przede wszystkim w środowisku prusko ‑pomorskim4, opracowano nowe rodzaje 
bibliografii o  charakterze specjalnym5, adnotowanym6 i  krytycznym7. Oprócz 
bibliografii z  zakresu historii i  teologii powstały biobibliografie8 oraz biblio‑
grafie bibliofilskie – rzadkich książek, inkunabułów, wybranych typów druków 
o szczególnej wartości. 

Wówczas także zrodziła się potrzeba zebrania w  jednym miejscu (bibliotece) 
oraz w  jednym spisie piśmiennictwa narodowego. Zadania tego podjął się Józef 
Andrzej Załuski, upatrujący w bibliografii funkcji rejestracyjnych, służących uka‑
zaniu dorobku kulturowego narodu, jego tradycji literackich i naukowych. W sy‑
tuacji politycznej Polski przygotowanie bibliografii miało być też wyrazem patrio‑ 

4 Już od drugiej połowy XV wieku Gdańsk był ośrodkiem kultury, w  którym ważną rolę 
odgrywała książka: importowano tu inkunabuły, w latach 1498–1499 działał typograf K. Baum‑
garten, a  od 1538 roku funkcjonowała stała drukarnia o  statusie oficyny miejskiej i  szkolnej 
pod kierunkiem F. Rhodego. Pod koniec XV wieku na te tereny trafili wędrowni księgarze, 
a w 1596 roku powstała miejska biblioteka publiczna – Bibliotheca Senatus Gedanensis. Tu zro‑
dziła się też myśl bibliologiczna, czego dowodzi rozprawa B. Keckermanna pt. De bibliotheca 
et gazophylacio poświęcona gromadzeniu zbiorów muzealnych i  osobliwości w  bibliotekach 
(ukazała się w  zbiorze zredagowanym przez R. Capellusa pt. Lectionum bibliothecarium me‑
morabiliom syntagma continens dissertationes quasdam de bibliothecis et libris, literis et litera‑
tis. Hamburgi 1682). Por. Z. Nowak: Samuel Schlewig i  początki bibliologii w  Gdańsku w  XVII 
wieku. „Libri Gedanenses” T. 13–14 (1995–1996), s. 22–27. Por. też J. Korpała: Dzieje biblio‑
grafii w  Polsce. Warszawa 1969, s.  54–64; J. Starnawski: Ludzie książki. Częstochowa 2000, 
s. 92–96.

5 Przykładowo S.J. Hoppiusa De scriptoribus historiae Poloniae schediasma litterarium quo… 
praeside Dn. M. Gabriele Groddeck… in celeberrimo Gedanensium Athenaeo, ad diem XXVII Ja‑
nuarii A. O. R. MDCCVII… submittit auctor Samuel Joachimus HOPPIUS, Soltquella Marchicus 
(Dantisci 1707). Była to pierwsza w  Polsce i  jedna z  pierwszych w  Europie bibliografia historii 
jednego kraju.

6 D. Braun stworzył prototyp spisu adnotowanego – De scriptorum Poloniae et Prusiae histo‑
ricorum, politicorum et i[uris] c[onsul]torum typis impressorum ac manuscriptorum in Bibliothe‑
ca Brauniana collectorum virtutibus et vitiis catalogus et iudicium (Coloniae [błędnie, właściwie 
Elbląg] 1723).

7 Na przykład K. Sandiusa Bibliotheca Anti ‑Trinitariorum sive catalogus scriptorum et suc‑
cincta narratio de vita forum auctorum (Freistadii 1684).

8 Do biobibliografii można zaliczyć m.in.: E. Praetoriusa Athenae Gedanenses (Lipsiae 1713); 
A. Charitiusa Commentatio historico ‑literaria de viris eruditis Gedani ortis speciatim iis qui scrip‑
tis inclaruerunt (Vittimbergae Saxonum 1715); Spicilegii ad D. Andreae Charitii… Commenta‑
tionem de viris eruditis Gedani ortis Anno 1715 Vittebergae excusam pars prior Guam praeside… 
Mich. Christophoro Hanovio… Anno MDCXXIX d. XIX Maji in Acroaterio Maximo historiae 
patriae amatorum Placida submittet censurae auctor & respondens Christ. Frider. CHARITIUS, 
Gedan. Alumnus Backhuserianus & Lüschnerianus (Gedani 1729) w przygotowaniu M.Ch. Hano‑
wa; A. Schotta Analecta ad Athenas Gedanenses ab Ephr. PRAETORIO… editas… (Gedani 1758); 
A.N. Tolckemita Elbinscher Lehrer Gedächtniss das ist: Leben und Schriften aller Evangelischen 
Lehrer, die seit der Reformation an den sämtlichen Kirchen, wie auch an den Gymnasio in Elbing 
gelehrt… (Danzig 1753). A. Żbikowska ‑Migoń: Gdańscy bibliografowie doby Oświecenia. „Libri 
Gedanenses” T. 13–14 (1995–1996), s. 38–41.
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tyzmu9. Przykładem tego była rękopiśmienna Bibliotheca Polona magna universalis 
jego autorstwa, zestawiana od 1742 roku. Wkrótce sytuacja bibliografii narodowych 
na terenie Rzeczypospolitej stała się priorytetowa. Ze wspomnianych już pobudek 
patriotycznych zainteresowano się w sposób szczególny opracowaniem źródeł po‑
zwalających na zarchiwizowanie piśmiennictwa krajowego. Niemal równocześnie 
stworzono kilka indywidualnych warsztatów bibliografii narodowej, zawierającej 
systematyczny obraz wszystkich dziedzin wiedzy. Praca Feliksa Bentkowskiego 
Historia literatury polskiej wystawionej w spisie dzieł drukiem ogłoszonych (T. 1–2, 
Warszawa ; Wilno 1814) dała impuls do ukazania się kolejnych bibliografii na‑
rodowych: Adam Benedykt Jocher przygotował Obraz bibliograficzno ‑historyczny 
literatury i nauk w Polsce od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, 
z  pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Juszyń‑
skiego, Jana Wincentego i  Jerzego Samuela Bandtków itd. wystawionego (T. 1–3, 
Wilno 1840–1857), a  Michał Wiszniewski  – adnotowaną Historię literatury pol‑
skiej (T. 1–10, Kraków 1840–1857). Dla tych autorów bibliografia była narzędziem 
nauki, ale jednocześnie M. Wiszniewski potraktował ją jako naukę pomocniczą, 
związaną z filologią i historią. Dla Karola Estreichera, uznanego za rzeczywistego 
ojca bibliografii narodowej, bibliografia była celem samym w sobie. Twórca wielo‑
tomowej Bibliografii polskiej uczynił ją nieodzowną częścią warsztatu informacyj‑
nego oraz obiektywnym rejestrem dorobku intelektualnego.

Odbiorcom danych bibliograficznych przestały jednak wystarczać retrospek‑
tywnie opracowane narzędzia informacji. Wraz z  rozwojem czasopiśmiennic‑ 
twa, w  tym naukowego, w  wiekach XVII i  XVIII w  środowisku europejskim 
powstała cyklicznie ogłaszana bibliografia analityczna, recenzyjna, często 
krytyczna, która ułatwiała dobór piśmiennictwa spośród ogromu publikacji. 
Pojawiły się czasopisma z  zestawieniami bibliograficznymi, np.: „Journal des 
Sçavans”, „Philosophical Transactions”, „Giornale de Letterati”, „Acta Erudito‑
rum” (po zmianie „Nova Acta Eruditorum”), „Mercure savant”. W środowisku 
bibliografów pruskich i  pomorskich zaczęto też wydawać wzorowane na nich 
czasopisma krytyczno ‑naukowe wyposażone w  działy bibliograficzne, np. 
„Polnische Bibliothek, Welche von Büchern und anderen zur Polnischen und 
Preussischen Historie Dienenden Sachen Ausfrühliche Nachricht Giebt” z  lat 
1718–1719, redagowane przez gdańskiego prawnika i  bibliografa Gottfrieda 
Lengnicha. W  latach 1722–1724 Georg Peter Schultz z gimnazjum toruńskiego 
nieregularnie publikował „Das Gelehrte Preussen”, a  w  1725  roku jako kwar‑
talnik  – „Continuirtes Gelehrtes Preussen”. Z  kolei w  Królewcu w  1723 roku 
Michael Lilienthal ogłaszał miesięcznik „Erleutertes Preussen”10. Rozpoczął się 

 9 Por. T. Bieńkowski: „Programma litterarium” Józefa Andrzeja Załuskiego. W: Z  badań 
nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z. 2. Praca zbior. pod red. B. Bieńkowskiej. War‑
szawa 1976, s. 17.

10 Wydawnictwa J.P. Schultza i  M. Lilienthala bywają też zaliczane do prac zbiorowych. 
J. Korpała: Dzieje bibliografii w Polsce…, s. 63–64. 
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więc kolejny proces różnicowania funkcji bibliografii. Stała się ona informa‑
torem o  nowych dziełach z  poszczególnych dziedzin nauki, publikowanym na 
bieżąco11. Aktualne piśmiennictwo było zestawiane, poddawane ocenom i  kry‑
tyce, odpowiednio selekcjonowane i  segregowane. Bibliografia jako dziedzina 
praktyczna, mająca postać spisu dokumentów, specjalizowała się, stając się coraz 
bardziej nieodzownym narzędziem nauki i służąc kolejnym celom. Powstały bi‑
bliografie zawartości poszczególnych tytułów czasopism12, bibliografie osobowe13 
i  zalecające14. Konstruując spisy, zaczęto zwracać uwagę na odpowiedni dobór 
materiałów, charakterystykę piśmiennictwa  – stąd adnotacje  – zadbano także 
o  wyeksponowanie książek poprzez zastosowane układy rzeczowe. Bibliografie 
stały się wreszcie elementem prowadzonej w bibliotekach od wieku XIX służby 
informacyjnej15. 

11 Pojawiły się próby powołania trwałych bibliografii bieżących. Powstały czasopisma recen‑
zyjne (np. „Gazeta Literacka Wileńska” zainicjowana przez E.G. Groddecka, „Gazeta Literacka”, 
„Biblioteka Polska”, „Kronika Literatury Polskiej”, „Pamiętnik Umiejętności Moralnych i  Lite‑
ratury”), a  o  nowościach wydawniczych informowano na łamach prasy naukowej, kulturalnej 
i  specjalistycznej. E. Słodkowska: Bieżąca informacja o  książce w  Polsce na początku XIX w. 
(do 1830 r.). W: Joachim Lelewel – księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. W 200 rocznicę urodzin 
1786–1986. Międzynarodowa sesja naukowa, Warszawa, 20–22 marca 1986 roku. Uniwersytet 
Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka w  Warszawie. Instytut Bibliotekoznawstwa i  Informacji 
Naukowej. Warszawa 1986. [Teka 3], s. 1–31.

12 Ogłaszano je w  periodyku, w  tomie czy ostatnim roczniku, zamykającym jakiś okres 
ukazywania się. Takie spisy przygotowano m.in. dla „Pamiętnika Warszawskiego” (1815–1821), 
„Dziennika Warszawskiego” (1825–1826), „Magazynu Powszechnego” (1834–1843), „Bibliote‑
ki Warszawskiej” (1846–1850; 1841–1874), „Tygodnika Ilustrowanego” (1859–1876), „Ateneum” 
(1876–1888). M. Brykalska: Bibliografie zawartości polskich czasopism literackich. W: Dokumen‑
tacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy. Książka zbiorowa. Pod red. J. Cza‑
chowskiej. Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1970, s. 117–118.

13 W  środowisku lwowskich bibliografów, m.in. L. Finkla, a  później W.T. Wisłockiego 
i  T.E.  Modelskiego, stworzono bibliografie podmiotowe i  przedmiotowe. Por. A. Znajomski: 
Wpływ lwowskiego środowiska historycznego na rozwój metodyki bibliografii osobowej do 1939 
roku. W: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. 5. Pod red. J. Mater‑
nickiego, L. Zaszkilniaka. Rzeszów 2007, s. 88–103.

14 Ta forma bibliografii kształtowała się początkowo na łamach czasopism (np. „Ateneum”), 
wyróżniając się wynikającym z przesłanek autorów doborem materiałów, wnikliwą selekcją oraz 
adnotacjami zachęcającymi do zapoznania się z  treścią prezentowanych publikacji. W. Rogo‑
zińska: Bibliografia „w  służbie czytającego ogółu”. Z  dziejów bibliografii zalecającej w  Polsce. 
W:  Z  problemów bibliografii. Red. t. M. Lenartowicz, J. Pelcowa, H. Sawoniak. Warszawa 
1970, s. 115–131.

15 Działalność informacyjna prowadzona była w  bibliotece braci Załuskich w  Warszawie. 
Kwerendy wykonywał J.S. Bandtkie w Bibliotece Jagiellońskiej, K. Szajnocha w Bibliotece Zakła‑
du Narodowego im. Ossolińskich oraz S.B. Linde jako dyrektor Biblioteki Publicznej przy Uni‑
wersytecie Warszawskim, w której zorganizował Biuro Biblioteczne. Szczegółowych porad doty‑
czących działalności informacyjnej w  bibliotekach udzielił w  Bibliograficznych księgach dwojgu 
J. Lelewel. Por. Joachim Lelewel o  działalności biblioteki i  zawodzie bibliotekarza (na podstawie 
„Bibliograficznych ksiąg dwoje”, t. 1–2 Wilno 1823–1826, przedruk fotochemiczny Warszawa 1927, 



Wstęp12

Sfera wiedzy ukształtowana na terenach Rzeczypospolitej przez dwa stulecia, 
pogłębiająca się umiejętność tworzenia bibliografii, bardzo mocno związana 
z rozwojem ogólnej umysłowości, nauki i szkolnictwa, a tym samym z rosnącym 
zapotrzebowaniem na specjalistyczną informację, w sposób naturalny sama stała 
się obiektem zainteresowania16. Z jednej strony opracowywano wykazy piśmien‑
nictwa, na zachodzie Europy także podziały nauk17 (i  tym samym literatury 
w dziewiętnastowiecznym rozumieniu)18, z drugiej zaczęto analizować przedmiot 
i wygląd ksiąg. Pod koniec XVIII i w początkach XIX wieku, odwołując się do 
praktycznych doświadczeń, tocząc dyskusje na temat obiektywizacji metod pracy 
naukowej, zaczęto porządkować teorię wielu nauk19. Dojrzewająca świadomość 
bibliograficzna, doskonalenie się form bibliografii i  ich metodyki, klasyfikacje 
nauk, zaciekawienie treścią, wartością, ale i formą ksiąg, spowodowały narasta‑
nie wiedzy – dziś powiedzielibyśmy – bibliologicznej. Doświadczenia w rejestra‑
cji opisów dzieł poprzedziły powstanie koncepcji teoretycznych poświęconych 
książce20, które w  sposób wyjątkowy zaistniały w  pracach francuskich i  nie‑
mieckich księgarzy i bibliotekarzy. Tam właśnie zaczęło funkcjonować zupełnie 

zebrała…). Zebrała [I. Treichel] I.T. „Bibliotekarz” R. 28, nr 10 (1961), s. 307–310; Z. Ciecha‑
nowska: Jerzy Samuel Bandtkie jako bibliotekarz i bibliotekoznawca. „Biuletyn Biblioteki Jagiel‑
lońskiej” R. 20, nr 1–2 (1970), s. 19; A. Grefkowicz: Początki informacji bibliotecznej w  Polsce. 
„Bibliotekarz” 1976, nr 7–8, s. 197; J. Kozłowski: Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich. Wrocław ; 
Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź 1986, s. 22–23, 26–28; Z. Żmigrodzki: Problemy informacji 
naukowej w „Bibliograficznych księgach dwojgu” Joachima Lelewela. W: Joachim Lelewel – księgo‑
znawca, bibliotekarz, bibliograf… [Teka 9], s. 1–19; M. Banacka: Wybrane problemy działalności 
naukowo ‑informacyjnej bibliotek do końca XIX w. W: Informacja naukowa w  Polsce. Tradycja 
i współczesność. Pod red. E. Ścibora. Olsztyn 1998, s. 18; S. Kurek ‑Kokocińska: Joachim Lele‑
wel o działalności informacyjnej bibliografa i bibliotekarza. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 
2003, nr 1 (81), s. 3–11.

16 Zainteresowanie książkami jest oczywiście tak samo długie, jak ich historia. Były one po‑
strzegane jako źródła wiedzy, symbole uczoności i  powagi, zwłaszcza szkolnej i  akademickiej. 
Z  czasem zrodził się kult książki, stanowiącej wartościowe dobro materialne. B. Bieńkowska: 
Polscy pisarze i  uczeni XVI–XVIII wieku wobec problematyki książki. Komunikat. W: Dawna 
książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukar‑
skiej w  Polsce. Pod red. S. Grzeszczuka i  A. Kaweckiej ‑Gryczowej. Wrocław ; Warszawa  ; 
Kraków ; Gdańsk 1975, s. 309–312.

17 Pierwsze pojawiły się już w  starożytnych bibliotekach w  Niniwie i  Aleksandrii. 
B.  Sosińska ‑Kalata: Kryteria ocen stosowanych wobec systemów porządkowania dokumentów. 
W: Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. Pod red. 
M. Skalskiej ‑Zlat i A. Żbikowskiej ‑Migoń. Wrocław 2008, s. 21–22.

18 Wyróżnienie działu poświęconego bibliotekarstwu w  schematach nauk i  piśmiennictwa 
było, zdaniem B. Sosińskiej ‑Kalaty, symptomatycznym potwierdzeniem rozwoju tego typu litera‑
tury, odzwierciedlającym zainteresowanie książką i biblioteką. B. Sosińska ‑Kalata: Klasyfika‑
cja. Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych. Warszawa 2002, s. 87. 

19 K. Krzeczkowski: O stanowisko nauk praktycznych. „Nauka Polska” T. 21 (1936), s. 53.
20 A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki w  XVIII wieku. Początki bibliologii. Warszawa 

1989, s. 45.
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nowe pojęcie bibliografii, rozumianej jako wszechstronna wiedza teoretyczna 
dotycząca przede wszystkim fenomenu książki i bibliotek, w mniejszym zaś stop‑
niu umiejętności związanych z  książką. Niewiele później, bo już w  początkach 
XIX wieku, na ziemiach polskich ówczesne nowe kierunki naukowe, zauważalne 
w  myśli europejskiej, można było odnaleźć w  treściach wykładów podjętych 
w katedrach bibliografii w Krzemieńcu, Krakowie, Wilnie i Warszawie. Refleksja 
teoretyczna, jaka się tam wówczas pojawiła, nie wzbudziła jednak społecznego 
zainteresowania rodzącą się dyscypliną naukową, o  czym świadczą choćby 
fakty mówiące o  niewielkiej frekwencji studentów na zajęciach prowadzonych 
przez pierwszych polskich teoretyków. W  kolejnych latach formułowano coraz 
mniej wypowiedzi teoretycznych na gruncie polskim i  nie tylko. Bibliografia 
rozumiana jako ogólna nauka o książce – czyli bibliologia, jak ją zwano w kręgu 
kultur romańskich, oraz wiedza o książce, księgoznawstwo, w kręgu wpływów 
anglosaskich – przestała być interesująca. Dopiero w okresie międzywojennym 
praktycy bibliotekarstwa i bibliografii oraz teoretycy bibliologii/księgoznawstwa 
w  Europie i  Stanach Zjednoczonych pokusili się o  szerszą refleksję naukową. 
Także w Rzeczypospolitej bibliografia jako sfera praktyki i wtórnie teorii ewolu‑
owała w odradzającym się państwie. Rozpoczynał się jednak wtedy okres obcią‑
żony balastem niezakończonej dyskusji nad „omnidyscypliną” zainteresowaną 
procesami wydawania, opisywania, katalogowania, kolekcjonowania książek 
i  służby w  szerzeniu oświaty, czyli czytelnictwa, przy jednoczesnej świadomej 
działalności tworzenia opracowań bibliograficznych w  formie mniejszych czy 
większych spisów. Po latach niewoli, która wpłynęła na rozkwit indywidualnych, 
wartościowych przedsięwzięć bibliograficznych w postaci retrospektywnych za‑
zwyczaj spisów o charakterze ogólnym i specjalnym, nastał czas porządkowania 
teoretycznych założeń bibliografii, także zasad jej organizacji i metodyki. Właśnie 
tamten okres, zwiększonej aktywności teoretycznej na ziemiach polskich – gdy 
w cieniu bibliotekarstwa i księgoznawstwa zaczęła się rodzić nauka o bibliografii, 
czyli teoria bibliografii (w dzisiejszym rozumieniu) – stanowi przedmiot dalszej 
historycznej analizy oraz refleksji naukoznawczej.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów środowiska biblio‑
logów (księgoznawców, teoretyków bibliotekarstwa) i bibliografów w II Rzeczy‑ 
pospolitej na temat zakresu pojęcia bibliografii oraz ustalenie, na ile trwale i jed‑
noznacznie potrafiono wówczas określić jej przedmiot, zadania i  granice. Brak 
bowiem takiej syntezy, która pokazałaby skomplikowane dzieje, trudny, pełen 
niuansów tok dysputy na temat bibliografii jako nauki i  zespołu praktycznych 
umiejętności. W  związku z  tym, że nie pokuszono się jeszcze o  gruntowne 
analizy, należało też uchwycić problem oryginalności tych opinii w  stosunku 
do dokonań nauki poprzedniego stulecia oraz przedstawić proces kształtowania 
się terminologii bibliograficznej. Dotychczas nie powstała praca naukowa, która 
ukazałaby właśnie ten ewolucyjny moment rozwoju bibliografii, co więcej, w li‑
teraturze przyjmowano ogólnie, że okres międzywojenny był pewnym etapem 
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formowania się nowoczesnej teorii bibliografii. Na podstawie źródeł należało 
ocenić słuszność tej tezy, szukać założeń oraz wskazać wypracowane kierunki 
rozwoju teorii bibliografii. 

Ramy chronologiczne pracy zostały zatem jasno określone, choć pierwsza 
z  cezur, rok 1918, w  nielicznych przypadkach będzie przekraczana, gdyż chcąc 
zademonstrować poglądy polskich teoretyków, rozwijających pełną działalność 
naukową po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sięgnięto po ich wcześniej‑
sze teksty. 

Wyjaśnienia wymaga samo określenie „teoria bibliografii”. Dotąd nieczęsto 
wypowiadano się na ten temat. O  kryzysie teorii bibliografii21 mówiła Jadwiga 
Sadowska podczas obrad Czwartej Ogólnokrajowej Narady Bibliografów w dniu 
7 czerwca 1995 roku22. „Zaniedbaną dziedziną jest teoria bibliografii” – napisała 
Marta Skalska ‑Zlat w 2004 roku, referując wnioski z przeprowadzonej przez sie‑
bie analizy bibliometrycznej, na podstawie szerokiej próby badawczej publikacji 
ogłoszonych między 1945 a  2000 rokiem23. W  2015 roku na kryzys teorii bi‑
bliografii zwróciła też uwagę Jadwiga Woźniak ‑Kasperek na łamach „Przeglądu 
Bibliotecznego”24. W słownikowych, encyklopedycznych i podręcznikowych de‑
finicjach przyjęto, że teoria bibliografii jako dyscyplina naukowa jest częścią bi‑
bliografii25, a jednocześnie częścią nauki o książce, związaną z historią, badającą 
istotę, pojęcia i definicje, zmiany rodzajów bibliografii, ich przedmiotu i zadań 
oraz stosunku do innych nauk. Teoretycy bibliografii obserwują, analizują, 
a następnie ustalają zasady i standardy pozwalające na dalszy rozwój metodyki 
i tym samym praktyki bibliografii. Bardzo trafnie, ale i szeroko przedmiot teorii 
bibliografii nakreśliła ostatnio J. Woźniak ‑Kasperek, pisząc, że bibliografia to nie 
tylko efekt pracy bibliografów, ich wiedza i umiejętności, ale 

refleksja naukowa dotycząca m.in. spisów bibliograficznych, omówień, 
monografii bibliograficznych. To także refleksja dotycząca sposobów 
realizowania misji i  zadań bibliografii, praktyki bibliograficznej, orga‑

21 Ostatnimi laty mówi się zresztą o pewnym opóźnieniu teorii bibliografii w stosunku do jej 
praktyki. Rozwijają się nowe formy dokumentów, formaty danych, zjawiska typu 2.0, ale brakuje 
odpowiednich uogólnień tych zmian w postaci nowych sformułowań przedmiotu bibliografii i jej 
zadań.

22 J. Sadowska: Bibliografia dzisiaj. Rola Instytutu Bibliograficznego jako narodowej centrali 
bibliograficznej. W: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 7–9 czerwca 1995. 
Referaty i dyskusja. Oprac. red. D. Bilikiewicz ‑Blanc i A. Karłowicz. Warszawa 1996, s. 9.

23 M. Skalska ‑Zlat: Bibliografia w  Polsce (1945–2000) w  świetle badań bibliometrycznych. 
W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. 
[Oprac. dyskusji D. Bilikiewicz ‑Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 82. 

24 J. Woźniak ‑Kasperek: Bibliografia a katalog biblioteczny – dyskusja o pojęciach i  termi‑
nach. „Przegląd Biblioteczny” R. 83, z. 4 (2015), s. 525.

25 F. Nestler: Bibliographie. Einführung in die Theorie und in die allgemeinen bibliographi‑
schen Verzeichnisse. Leipzig 1977, s. 17–19. 
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nizacji bibliografii i reprezentacji wiedzy zawartej w bibliografiach itd., 
a na poziomie metanaukowym m.in. siatki pojęciowo ‑terminologicznej, 
tworzącej językowy obraz bibliografii26. 

Dotychczas nie przyjęto zatem wiążącej definicji teorii bibliografii27. Na użytek 
niniejszej pracy za teorię bibliografii uznano więc definicje samej bibliografii jako 
dyscypliny/subdyscypliny naukowej, jej przedmiotu i zadań; związki z innymi dy‑
scyplinami nauki oraz teorię rodzajów spisów, ponadto metody własne i pomoc‑
nicze usprawniające praktykę sporządzania zbiorów informacji o  dokumentach. 
Analizą nie objęto natomiast tych wypowiedzi pochodzących z  dwudziestolecia 
międzywojennego, w  których dążono do uogólnienia prawideł sporządzania 
opisów bibliograficznych, uznając je za część metodyki bibliograficznej. Nie uka‑
zano również licznych wówczas głosów poświęconych rozwojowi bibliografii 
poszczególnych dziedzin lub rodzajów, ponieważ tego typu dyskurs związany był 
z  organizacją praktyki bibliograficznej. Skupiono się zatem na wypowiedziach 
ściśle budujących teorię bibliografii jako dyscypliny/subdyscypliny. 

Źródła i metody badań

Uwzględniając potrzebę wyznaczenia bazy materiałowej, określenia rozmiaru 
przeprowadzonych badań, analizom poddano wybrane źródła z  wieku  XIX, 
przyjąwszy jako kryterium doboru stopień ich opracowania28, kwalifikując 

26 J. Woźniak ‑Kasperek: Bibliografia a katalog biblioteczny…, s. 525.
27 Por. np.: B. Rudecka: Bibliografia. Cz. 1, Metodyka. Warszawa 1969, s. 9; H. Uniejewska: 

Bibliografia i  dokumentacja ekonomiczna. Historia i  metodyka. Warszawa 1969, s. 6; Bibliogra‑
fia. W: Encyklopedia wiedzy o książce. Red. nacz. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynad‑
lowski. Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1971, szp. 157; H. Hleb ‑Koszańska: O  bibliografii dla 
niewtajemniczonych. Wrocław 1974, s. 86, 242–244; [H. Hleb ‑Koszańska] H.H.K.: Bibliografia. 
W: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Komitet red. K. Głombiowski, B. Świ‑
derski, H. Więckowska. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk 1976, s. 22–23; Bibliografia. 
W: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Red. nacz. M. Dembowska. Wrocław ; Warsza‑
wa ; Kraków ; Gdańsk 1979, s. 28–29; P. Litwiniuk: Wybór źródeł do nauki historii bibliografii. 
Cz. 1, Źródła obce. Cz. 2, Źródła polskie. Wyd. 2. Wrocław 1984, s. 8.

28 Gdy idzie o  J. Lelewela, przede wszystkim: W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg 
dwoje” Joachima Lelewela. Studium historyczno ‑bibliograficzne na tle epoki. Wrocław 1959 oraz 
Idem: Wkład Lelewela do nauki o książce. „Bibliotekarz” R. 28, nr 10 (1961), s. 290–301. Ponadto 
m.in.: H. Więckowska: Joachim Lelewel – sylwetka bibliotekarza. „Bibliotekarz” R. 19, nr 1 (1952), 
s. 2–12; I. Treichel: Joachim Lelewel jako bibliograf. „Biuletyn Ośrodka Bibliografii i Dokumen‑
tacji Naukowej PAN” R. 3, nr 7 (11) (1955), s. 3–10; Eadem: Niewydany tom trzeci „Bibliograficznych 
ksiąg dwojga” Joachima Lelewela. „Przegląd Biblioteczny” R. 23, z. 2 (1955), s. 145–157; Eadem: 
Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski. „Roczniki Biblioteczne” R. 1, z. 1–2 (1957), s.  167–230; 
Eadem: Joachim Lelewel jako teoretyk bibliotekarstwa. „Bibliotekarz” R. 28, nr 10 (1961), s. 301–
307; J. Korpała: Lelewel jako bibliotekarz i bibliograf. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” R. 15, 
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te, które dały obraz pierwszych poglądów na temat bibliografii na ziemiach 
Rzeczypospolitej, wyrażanych m.in. przez Jerzego Samuela Bandtkiego29,

nr 1 (36) (1974), s. 23–35; Joachim Lelewel  – księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. Red. nauk. 
M.M. Biernacka. Warszawa 1993. Wykłady K. Estreichera zanalizowały: W. Jabłońska: Nad rę‑
kopisami wykładów Karola Estreichera w Szkole Głównej Warszawskiej. „Roczniki Biblioteczne” 
R. 3, z. 1–2 (1959), s. 39–63 oraz M.M. Biernacka: Wykłady Karola Estreichera w Szkole Głównej 
w Warszawie 1865–1868. Studium bibliologiczne. Warszawa 1989. Poglądów J.S. Bandtkiego i jego 
wkładu w  rozwój nauki o  książce dotyczą opracowania, np.: Z.  Ciechanowska: Jerzy Samuel 
Bandtkie…, s. 5–23; A. Lewicka ‑Kamińska: Jerzy Samuel Bandtkie jako księgoznawca. „Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej” R. 20, nr 1–2 (1970), s. 25–33; K. Lewicki: Jerzy Samuel Bandtkie profe‑
sor bibliografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1811–1835. „Roczniki Biblioteczne” R. 16, z. 1–2 (1972), 
s. 113–138; D. Trawińska ‑Słabęcka: Wkład Jerzego Samuela Bandtkiego do nauki o  książce. 
„Roczniki Biblioteczne” R. 18, z. 3–4 (1974), s. 631–657; E. Gracz ‑Chmura: Jerzy Samuel Bandt‑
kie  – od bibliografii do metodologii edytorstwa. W: Z  warsztatu edytora dzieł romantyków. Pod 
red. M. Bizior ‑Dombrowskiej, M. Lutomierskiego. Toruń 2008, s. 237–245. Niemal zupełnie 
zapomniani pozostają natomiast: P. Jarkowski, A. Bohatkiewicz, a zwłaszcza J. Muczkowski. Na 
ich temat ukazały się nieliczne artykuły, jak: K.Wł.W.: Józef Muczkowski. „Tygodnik Ilustrowa‑
ny” T. 4, nr 109 (1861), s. 153–154; A. Wędzki: Jeszcze w sprawie autorstwa „Bibliologii” z w. XIX. 
„Przegląd Biblioteczny” R. 34, z. 1–2 (1966), s. 49–50; M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bo‑
hatkiewicz. (Pierwszy wileński teoretyk i wykładowca bibliografii). „Studia o Książce” T. 2 (1971), 
s. 221–239; K. Warda: Paweł Jarkowski – bibliotekarz i bibliograf. „Kieleckie Studia Bibliologicz‑
ne” T. 2 (1995), s. 9–29; M. Krzemińska: Paweł Jarkowski – bibliotekarz krzemieniecki. W: Krze‑
mieniec  – Ateny Juliusza Słowackiego. Pod red. S. Makowskiego. Warszawa 2004, s. 169–177; 
M. Kremins’ka: Kremenec’kij bìblìotekar Pavel Ârkovs’kij. Perekl. ìz pol’skoï movi O. Gas’kevič. 
W: Volin’skì Afìni 1805–1833. Pìd red. S. Makovs’kogo ì V. Sobčuka. Ternopìl’ 2006, s. 222–
231. P. Jarkowski doczekał się kilku opracowań w języku rosyjskim: R.I. Rozet: Lekcionnyj kurs 
P.O. Jarkowskogo po bibliografii. „Sovetskaâ Bibliografiâ” 1956, vyp.  42, s. 56–60; Eadem: 
Vil’nûsskij Universitet  – iniciator prepodavaniâ bibliografii v pervoj polovine XIX v. W:  Mok‑
slo darbai. T. 3, Istorijos ‑Filologijos Mokslų Serija. Vilnius 1957, s. 45–57. Natomiast A.  Bohat‑
kiewicz wciąż jest obecny w  literaturze litewskiej, gdzie przypomina się i przedrukowuje Rzecz 
o  bibliografii powszechnej, dokumentuje życie autora oraz treści wykładu na tle nauki europej‑
skiej: W.A. Bohatkiewiczius: Veikalas apie visuotine bibliografia. Parenge A. Braziuniene, 
A. Navickienė, S. Rankeliene. Vilnius 2004; A. Navickienė: Nowe fakty dotyczące życiorysu 
teoretyka nauki o książce Aleksandra Wiktora Bohatkiewicza. Tł. T. Dalecka. W: Między prze‑
szłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrze‑
ni wieków. Praca zbior. pod red. M. Próchnickiej i A. Korycińskiej ‑Huras. Kraków cop. 2007, 
s. 119–129. W 2017 roku staraniem E. Maruszak i J. Puchalskiego do obiegu naukowego włączony 
został szczegółowo scharakteryzowany rękopis Kursu bibliografii przez Łukasza Gołębiowskiego 
przygotowany; kiedy jako bibliotekarz publicznej biblioteki, a razem Professor Uniwersytetu, miał 
zapowiedziano, wykładać bibliografią, uczniom tegoż Uniwersy[tetu]. Manuskrypt z  1831 roku, 
autorstwa Ł. Gołębiowskiego, przez ponad 180 lat uważano za zaginiony. W  2014 roku został 
odnaleziony w dziale zbiorów chronionych Biblioteki Narodowej Parlamentu Gruzji im. I. Czav‑
czavadze w Tbilisi. E. Maruszak i J. Puchalski zestawili stan badań dotyczący bibliografa i biblio‑
tekarza, ogłosili jego życiorys, zanalizowali działalność zawodową i publikacyjną oraz opisali rę‑
kopis, którego kopię dołączono w postaci płyty CD ‑ROM do monografii. Ł. Gołębiowski: Kurs 
bibliografii, 1831. Oprac. E. Maruszak, J. Puchalski. Warszawa 2017.

29 J.S. Bandtkie: Historia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków 1821; 
Idem: Historia drukarń krakowskich od zaprowadzenia druków do tego Miasta aż do czasów na‑
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Aleksandra Bohatkiewicza30, Piotra Chmielowskiego31, Joachima Lelewela32, 
Józefa Muczkowskiego33. Opinie tych bibliografów ukazują genezę historyczną 
dyscypliny. W przypadku źródeł pochodzących z dwudziestolecia międzywojen‑
nego dążono do zbadania reprezentatywnej liczby wypowiedzi, należało zatem 
zastosować selekcję wartościującą. Za najważniejsze uznano koncepcje polskich 
teoretyków, opublikowane samodzielnie w postaci druków zwartych (samoistne 
piśmienniczo i  wydawniczo) oraz na łamach periodyków i  w  materiałach kon‑
ferencyjnych. Tytuły niektórych źródeł zostały ustalone na podstawie analizy 
wydawnictw bibliograficznych: Bibliografii bibliofilstwa i  bibliografii polskiej 
za lata 1914–1922 Władysława Tadeusza Wisłockiego; Bibliografii bibliografii, 
bibliotekarstwa i  bibliofilstwa za rok 1928 tego samego autora, kontynuowanej 
przez Marię Mazankównę ‑Friedbergową za lata 1931–1934 i  Wandę Żurowską 
za lata 1935–1937; oraz Bibliografii Bibliografii i  Nauki o  Książce 1937–1944 
Marii Małachowskiej ‑Staszelis. Wartościowym źródłem informacji okazały się 
bibliografie osobowe poszczególnych teoretyków bibliografii, ogłaszane naj‑
częściej w  czasopismach, związane niejednokrotnie z  jubileuszami, np. Adama 
Łysakowskiego, Jana Muszkowskiego, Kazimierza Piekarskiego, Mieczysława 
Rulikowskiego i Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego.

Ponieważ źródła te nie są kompletne, zanalizowana została zawartość 
wybranych czasopism dziedzinowych34. Zaliczono do nich czasopisma biblio‑

szych wiadomością o  wynalezieniu sztuki drukarskiej poprzedzona. Kraków 1815; Idem: Histo‑
ria drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim jako i w krajach zagranicznych, 
w których polskie dzieła wychodziły. T. 1–3. Kraków 1826.

30 W.A. Bohatkiewicz: Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesar‑
skim Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku. Wilno 1830.

31 P. Chmielowski: Metodyka historii literatury polskiej. Warszawa 1899.
32 J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa 

dzieła Jerzego Samuela Bandtkie Historia drukarń krakowskich – tudzież Historia Biblioteki Uniw. 
Jagiell. w Krakowie a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1–2. Wilno 1823–1826.

33 Kurs bibliografii wyłożony przez ś.p. Józefa Muczkowskiego w roku 1846/47 (z papierów po 
ś.p. profesorze Franciszku Karlińskim +21.3.1906). [online]. Biblioteka Jagiellońska, sygn. BJ Rkp. 
Przyb. 212/71. Dostępny w  WWW: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=193664. [Dostęp: 
24.11.2015]. 

34 Dzięki wykorzystaniu wspomnianych bibliografii udało się ustalić listę periodyków, 
w  których ukazały się materiały ważne z  punktu widzenia podjętych badań. Były one rozpro‑
szone w następujących czasopismach: „Kronika Uniwersytetu Poznańskiego”, „Krytyka i Życie”, 
„Ludzkość”, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, „Sprawozdania z  Posiedzeń 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”. Wśród czasopism różnych dziedzin wiedzy nale‑
ży wymienić: „Kurier Księgarski”, „Kwartalnik Klasyczny”, „Miesięcznik Żydowski”, „Oświatę 
i  Wychowanie”, „Pamiętnik Literacki”, „Polską Oświatę Pozaszkolną”, „Przegląd Historyczny”, 
„Przegląd Księgarski”, „Przegląd Lotniczy”, „Wiadomości Literackie”, „Wiadomości Związku 
Polskich Zrzeszeń Technicznych i  Związku Polskich Czasopism Technicznych i  Zawodowych”. 
Nie zabrakło źródeł publikowanych na łamach periodyków regionalnych: „Ateneum Wileńskie‑
go”, „Gazety Lwowskiej”, „Kuriera Lwowskiego”, „Kuriera Poznańskiego”, „Przeglądu Warszaw‑
skiego”, „Zarania Śląskiego”.
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graficzne wydawane od wieku XIX. Przejrzane zostały numery: „Przewodnika 
Bibliograficznego”, zainicjowanego w 1878 roku w Krakowie przez Władysława 
Wisłockiego i drukowanego z przerwami do roku 193335; „Książki. Miesięcznika 
poświęconego Krytyce i  Bibliografii Polskiej” (1901–1914, 1922); „Przeglądu 
Bibliograficznego. Wydawnictwa Księgarni Gebethnera i  Wolffa” (1905–1913, 
1923–1926) i  „Nowej Książki. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce 
literackiej i  naukowej oraz bibliografii” (1934–1939). Analizą zawartości ob‑
jęto również czasopisma bibliotekarskie, takie jak: „Przegląd Biblioteczny”36, 
ukazujący się pierwotnie za  lata 1908–1909 w  Warszawie i  ponownie od 1927 
do 1939 roku w  Krakowie, zgodnie z  koncepcją Krakowskiego Koła Związku 
Bibliotekarzy Polskich; „Bibliotekarz” z  1919 roku, publikowany przez sekcję 
bibliotek powszechnych Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich, 
oraz jego kontynuacja w  postaci „Biuletynu Biblioteki Publicznej m.st. War‑
szawy” (1929/1930–1933/1934) i „Bibliotekarza” (1934/1935–1939). Przedmiotem 
szczegółowej analizy zawartości stały się prócz tego czasopisma bibliologiczne 
wydawane przez środowisko bibliofilów: „Exlibris” (1917–1924) i „Silva Rerum” 
(1925–1939). Wszystkie te periodyki okazały się wartościowymi źródłami wiedzy 
na temat samej teorii bibliografii, jak i środowiska organizacyjnego i instytucjo‑
nalnego, w którym się rozwijała. Ostatnim w pełni zanalizowanym czasopismem 
okresu międzywojennego była „Nauka Polska” (1918–1939), organ naukoznawczy 
przynoszący wypowiedzi przedstawicieli nauki na temat jej dziejów, organizacji 
i współczesnych potrzeb, także w zakresie opracowania bibliograficznego. Szcze‑
gółowe zapoznanie się z zawartością tego wydawnictwa pozwoliło określić, jakie 
funkcje w tamtym czasie miały pełnić spisy bibliograficzne.

W  postaci wydawnictw zwartych ukazały się natomiast w  dwudziesto‑
leciu międzywojennym prace dotyczące teorii bibliografii: J. Muszkowskie‑ 

35 Trzecia seria z lat 1929–1933 objęła jedynie dział bibliograficzny.
36 S. Demby, pierwszy redaktor czasopisma, w liście z 7 lutego 1907 roku zaplanował, że na 

jego łamach, poza zagadnieniami bibliotekarskimi, będą podejmowane także zagadnienia bi‑
bliograficzne. Postrzegał dział bibliograficzny w  sposób praktyczny, a  mianowicie w  czwartym 
dziale, zatytułowanym Bibliografia, miały się znaleźć artykuły dotyczące systemów bibliogra‑
ficznych, życiorysy zagranicznych i polskich bibliografów oraz przeglądy bibliograficzne poświę‑
cone działom specjalnym, obejmujące piśmiennictwo krajowe i obce. Już w pierwszym numerze 
„Przeglądu Bibliotecznego” z  dodatkiem do tytułu: „Czasopismo Ilustrowane, poświęcone Bi‑
bliotekoznawstwu, Bibliotekarstwu i  Bibliografii” z  1908 roku zapowiedziano, że problematyka 
czasopisma będzie odnosić się do zagadnień bibliotekoznawczych, bibliotekarskich, bibliofilskich 
i bibliograficznych. Te ostatnie miały być poruszane w tekstach dotyczących dziejów bibliografii, 
systemów bibliograficznych, ponadto w czasopiśmie miały się ukazywać przeglądy bibliograficz‑
ne polskiego i  zagranicznego piśmiennictwa obejmującego literaturę bibliograficzną i  bibliote‑
karską. Por. Akta Instytutu Bibliograficznego. Nr 10. W: Akta Towarzystwa Biblioteki Publicznej. 
Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, sygn. A. 177, k. 6; J. Dydowiczowa: Ogól‑
na charakterystyka życia bibliotecznego w  okresie międzywojennym. W: Bibliotekarstwo polskie 
w okresie międzywojennym. Kolokwium naukowe. Poznań, 17 listopada 1978. [Poznań 1978]. [Ma‑
szynopis powielony], s. 24.
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go37, M.  Rulikowskiego38, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego39, bądź też częściowo z  tą 
problematyką związane: Leona Bykowskiego40 i Stanisława Lama41. W wydawnic‑
twach książkowych należało też poszukiwać wybranych wypowiedzi na temat 
związków bibliografii z innymi dyscyplinami, przede wszystkim z literaturoznaw‑
stwem, o czym informowali Tadeusz Grabowski42, Stanisław Ptaszycki43, Konstan‑
ty Troczyński44 i  Konstanty Wojciechowski45. Zbadane zostały również prace 
bibliograficzne będące źródłem informacji na temat stosowanych w  bibliografii 
metod badawczych, autorstwa np. Karola Badeckiego46, Ludwika Bernackiego47, 
Aleksandra Birkenmajera48 i K. Piekarskiego49. Do najważniejszych źródeł należy 
też zaliczyć materiały z  czterech kolejnych zjazdów bibliotekarzy, które odbyły 
się: we Lwowie w 1928 roku50, w Poznaniu w 1929 roku51, Wilnie w 1932 roku52 
oraz Warszawie w  1936 roku53. Szczególnie ważne z  punktu widzenia teorii

37 J. Muszkowski: Przegląd bibliografii polskiej 1900–1918. Warszawa 1919; Idem: Życie książ‑
ki. Warszawa 1936.

38 M. Rulikowski: Zakres i  zadania księgoznawstwa. Wykład wstępny wygłoszony d. 4. X. 
1916. na Wydziale Humanistycznym Wyższych Kursów Naukowych w  Warszawie. Warszawa  ; 
Lwów 1916; Idem: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny wiedzy o  książce i  nowe w  niej 
kierunki. Warszawa 1935.

39 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota, przedmiot i początki. Lwów 1923.
40 L. Bikovs’kij: Knigoznavstvo, bibliografiâ ta bibliotekoznavstvo. Programi. Kališ 1933.
41 S. Lam: O bibliografię polską (kilka uwag i projektów). Warszawa 1921.
42 T. Grabowski: Wstęp do nauki literatury ze szczególnym uwzględnieniem literatury pol‑

skiej. Lwów 1927.
43 S. Ptaszycki: Encyklopedia nauk pomocniczych historii i literatury polskiej. Lublin 1921.
44 K. Troczyński: Rozprawa o krytyce literackiej. Zarys teorii. Poznań 1931.
45 K. Wojciechowski: Uwagi wstępne do badań nad nowszą literaturą polską. Z  rękopisu 

pośmiertnego. Lwów ; Warszawa 1926.
46 Na przykład K. Badecki: Literatura mieszczańska w  Polsce XVII wieku. Monografia bi‑

bliograficzna. Lwów 1925; Idem: Nieodszukane pierwodruki literatury mieszczańskiej w  Polsce 
XVII w. Lwów ; Warszawa ; Kraków 1926; Idem: Program pierwszego, zbiorowego wydania litera‑
tury mieszczańskiej XVII w. Lwów ; Warszawa ; Kraków 1926.

47 L. Bernacki: Rozmowy które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym. 
Haarlem 1913; Idem: Pierwsza książka polska. Studium bibliograficzne. Lwów 1918.

48 A. Birkenmajer: Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego 1817–1830. Materiały bibliogra‑
ficzne. Kraków 1929.

49 K. Piekarski: Pierwsza drukarnia Floriana Unglera. Chronologia druków i zasobu typogra‑
ficznego. Kraków 1926; Idem: Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Kraków 
1930; Idem: Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Wyd. 2 rozsz. Kraków 1934.

50 Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26 V–29 V 1928). Oprac. J.B. Rich‑
ter. Lwów 1929.

51 Pamiętnik Drugiego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu 29.V–2.VI. 1929 r. Kraków 1929.
52 Materiały z tego Zjazdu ukazały się w tym samym roku w „Przeglądzie Bibliotecznym” (z. 3).
53 IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Protokoły. 

Oprac. K. Świerkowski. Kraków ; Warszawa 1937; IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warsza‑
wie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza  – Sekcja I–III. Warszawa 1936; 
IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część 
druga – Sekcja IV: księgoznawcza. Warszawa 1936.
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bibliografii są źródła z tego ostatniego spotkania, na którym K. Piekarski, Kazi‑
mierz Dobrowolski, S. Vrtel ‑Wierczyński, Ksawery Świerkowski, J. Muszkowski, 
A. Łysakowski, Stefan Burhardt i M. Rulikowski wypowiedzieli się na temat istoty 
bibliografii, jej rodzajów i  przedmiotu. Prace polskich teoretyków znalazły się 
ponadto w materiałach ze zjazdu bibliotekarzy w Pradze w 1926 roku54.

Odrębna analiza dotyczyła podstawowych wydawnictw informacyjnych 
okresu międzywojennego, odzwierciedlających zainteresowanie problematyką 
na łamach encyklopedii i słowników.

Kolejną grupą przebadanych materiałów były dokumenty archiwalne, 
obejmujące spuściznę w postaci notatek, korespondencji prywatnej i naukowej, 
pierwotnych wersji tekstów, m.in. prac dydaktycznych S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, 
uważanego za najwybitniejszego polskiego teoretyka bibliografii okresu między‑
wojennego. Przyniosły one wiedzę nie tylko o wczesnych poglądach badacza na 
temat teorii bibliografii, ale i tych związanych z jego działalnością dydaktyczną 
na Uniwersytecie Poznańskim oraz aktywnością organizacyjną, w tym pracami 
nad projektem wprowadzenia bibliografii/bibliologii do programów nauczania 
polskich uczelni. Materiały te zostały pogrupowane na 135 jednostek archiwal‑
nych, przechowywanych jako Zespół akt prof. S. Wierczyńskiego w  Archiwum 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu55. Wartościowe z punktu widzenia 
tematu pracy materiały archiwalne przechowywane są także w  Archiwum Bi‑
blioteki Publicznej m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy 
Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. W  zbiorach tych odnaleźć 
można np. Akta Instytutu Bibliograficznego, Kurs korespondencyjny bibliote‑
karstwa 1937/1938, a  przede wszystkim teksty wykładów Towarzystwa Kursów 
Naukowych autorstwa J.  Muszkowskiego i  M.  Rulikowskiego oraz maszynopis 
Wstępu do bibliografii Zygmunta Mocarskiego (ostatni tekst nie był dotychczas 
przedmiotem zainteresowania badaczy). W Bibliotece Narodowej w Warszawie 
dokonano analizy zmikrofilmowanej korespondencji M. Rulikowskiego i A. Ły‑
sakowskiego oraz spuścizny po tym ostatnim w  postaci referatów, odczytów, 
notatek i  drobnych prac z  zakresu bibliografii. Pojedyncze nieopublikowane 
prace awansowe zostały przejrzane w Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mic‑ 
kiewicza w Poznaniu, Vilniaus universiteto biblioteka oraz Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego56.

54 Congrès International des Bibliothécaires et des Amis du Livre tenu à Prague du 28 juin au 
3 juillet 1926. T. 1, Procés ‑verbaux. Procés ‑verbaux et mémoires publiés par le Comité Exécutif 
du Congrès. Prague 1929; Congrès International des Bibliothécaires et des Amis du Livre tenu 
à Prague du 28 juin au 3 juillet 1926. T. 2, Communications et memoires. Réd. par B. Koutnik ; 
procés ‑verbaux et mémoires publiés par le Comité Exécutif du Congrès. Prague 1928.

55 Por. A. Marciniak: Materiały profesora Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego w Archiwum Pol‑
skiej Akademii Nauk w Poznaniu. „Roczniki Biblioteczne” R. 28, z. 1–2 (1984), s. 91–106.

56 J. Grabowska: Leona Bykowskiego koncepcja księgoznawstwa i  bibliotekoznawstwa. Praca 
magisterska wykonana pod kierunkiem doc. dra K. Migonia. Instytut Bibliotekoznawstwa Uni‑
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Źródłem informacji, na podstawie którego udokumentowano przede wszystkim 
zadania przypisywane bibliografii praktycznej, w tym rodzajom bibliografii, stały 
się wstępy i przedmowy do rejestrów opublikowanych w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego na terenie Rzeczypospolitej. Tytuły zostały wyselekcjonowane 
na podstawie pracy Wiktora Hahna pt. Bibliografia bibliografii polskich do 1950 
roku (wyd. 3 uzup. Henryk Sawoniak Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1966). 
Zanalizowane zostały materiały wstępne do wykazów ogłoszonych jako prace 
samoistne wydawniczo i piśmienniczo. Z uwagi na dużą liczbę tego typu spisów 
zrezygnowano z  przeglądu odbitek (z wyłączeniem odbitek uzupełnionych) oraz 
rejestrów wydanych w  postaci jedno ‑ lub wieloczęściowych artykułów czaso‑ 
piśmienniczych bądź wydrukowanych w  pracach zbiorowych. Wyjątkowo tylko 
uwzględniono bibliografię bibliografii oraz bibliografię dziedzinową W.T. Wisłoc‑ 
kiego, M. Mazankówny ‑Friedbergowej i W. Żurowskiej, mającą postać dodatku do 
„Exlibrisu”, a następnie „Przeglądu Bibliotecznego”. Dzięki tej pracy możliwe było 
bowiem prześledzenie ewolucji stosowanej ówcześnie terminologii bibliograficznej. 

Ponieważ teoria bibliografii w wieku XIX i w latach międzywojennych w Pol‑
sce rozwijała się w  korelacji z  dokonaniami światowymi, zarysowano poglądy 
teoretyków angielskich, amerykańskich, belgijskich, czechosłowackich, fran‑
cuskich, niemieckich, rosyjskich/radzieckich i  włoskich; część z  nich wywarła 
wpływ na kształtowanie się obrazu bibliografii na ziemiach polskich. Dokonano 
tego na podstawie wybranych prac autorów obcojęzycznych, w  tym Jamesa 
Duffa Browna57, Aleksandra Grigoriewicza Fomina58, Giuseppe Fumagallego59, 
Michała Mikołajewicza Kufajewa60, Aleksandra Michajłowicza Łowiagina61, 
Georga Schneidera62, Arundella Esdaile’a63, Mikołaja Wasiliewicza Zdobnowa64 
oraz Ladislava Jana Živnego65.

wersytetu Wrocławskiego 1974. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, sygn. Bibl. Z. 345; R.I. Rozet: 
Rol’ Vilenskogo Universiteta v razvitii bibliografii v Litve v pervoj polovine XIX veka. Dissertacionnaâ 
rabota. Naučnyj rokovoditel’ docent Leningradskogo gos. Bibliotečnogo instituta im. N.K. Krup‑
skoj M.A. Briskman. Vil’nŭs 1960. Vilniaus universiteto biblioteka, sygn. F76 ‑321; M. Stasiewska: 
Życie, działalność i twórczość prof. Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego. Praca magisterska napisana w In‑
stytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM pod kierunkiem prof. dr hab. S. Kubiaka 
1977. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn. S/117 III [7402].

57 J.D. Brown: A manual of practical bibliography. London [1906].
58 A.G. Fomin: Izbrannoe. Moskva 1975.
59 G. Fumagalli: La bibliografia. Roma 1923.
60 M.N. Kufaev: Izbrannoe. Trudy po knogovedeniû i bibliografovedeniû. Moskva 1981.
61 A.M. Lovâgin: Osnovy knigovedeniâ. Populârnyj očerk. Leningrad 1926.
62 G. Schneider: Einführung in die Bibliographie. Leipzig 1936; Idem: Theory and history of 

bibliography by Georg Schneider. Transl. by R.R. Shaw. New York cop. 1961.
63 R. Stokes: Esdaile’s Manual of Bibliography. 4 rev. ed. London 1967.
64 N.V. Zdobnov: Bibliografiâ i kraevedenie. Sbornik statej. Moskva 1963.
65 L.J. Živny: Rukověť bibliografie. I, Nauka o popisu. Praha 1924; Idem: Bibliografia i biblio‑

logia. Pojęcie, przedmiot, rozwój. Przekład z czeskiego przerobił i uzup. A. Łysakowski. Warsza‑
wa ; Wilno 1936.
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Do powojennych źródeł, na podstawie których opracowany został rozdział 
poświęcony recepcji teorii bibliografii z  dwudziestolecia międzywojennego, 
zaliczono z kolei prace naukowe, podręczniki, poradniki i pomoce dydaktyczne 
dotyczące bibliografii i  jej historii, wyłonione przede wszystkim na podstawie 
Bibliografii Bibliografii i  Nauki o  Książce za lata 1947–1980 (Łódź ; Warszawa 
1947–1988) oraz Polskiej Bibliografii Bibliologicznej za okres 1981–2010 (War‑
szawa 1988–2013).

Dobór źródeł oraz konieczność przedstawienia ewolucji teorii bibliografii 
od wieku XIX do lat międzywojennych, wraz z  obrazem wspomnianej re‑ 
cepcji, wpłynęły na wykorzystane w  pracy metody badawcze. Poza metodami: 
bibliograficzną, archiwalną, analizą zawartości czasopism, a  przede wszystkim 
krytyczną analizą źródeł, skorzystano z  metody analityczno ‑opisowej, która 
umożliwiła ukazanie stanu świadomości teoretycznej przedstawicieli dwudzie‑
stolecia międzywojennego. Ten aspekt był również możliwy do rozpatrzenia 
dzięki metodzie porównawczej, zastosowanej w  odniesieniu do zestawienia 
wypowiedzi dotyczących pojęcia bibliografii jako nauki, zadań bibliografii,  
jej rodzajów oraz metod badawczych. Użyteczna okazała się ponadto metoda 
biograficzna, gdyż na podstawie słowników biograficznych przedstawi‑ 
cieli nauki, pracowników książki polskiej i  innych specjalności, a  także arty‑
kułów wspomnieniowych i  ukazujących dorobek poszczególnych osób, zdoła‑ 
no odtworzyć zainteresowania bibliograficzne grupy polskich teoretyków  
badanej dyscypliny, poziom ich wykształcenia oraz środowisko zawodowe.  
Analizę treści oraz dokumentacji bibliograficznej w  postaci przypisów i  bi‑ 
bliografii załącznikowej (analiza cytowań) wykorzystano natomiast w  części 
ukazującej recepcję publikacji międzywojennych teoretyków po II wojnie świa‑
towej.

Stan badań

Jak już wspomniano, teoria bibliografii przeżywa swego rodzaju kryzys. 
Stąd też w światowej i polskiej literaturze naukowej problematyka ta jest rzadko 
podejmowana, a jeśli już tak się dzieje, to w powiązaniu z dziejami nauki i prak‑
tyki bibliograficznej. Próżno poszukiwać w  zagranicznych publikacjach analiz 
polskiego piśmiennictwa teoretycznego II Rzeczypospolitej. Konstanty Romano‑
wicz Simon w książce Istoriâ inostrannoj bibliografii (Moskva 1963) zanalizował 
jedynie narodziny teorii bibliografii we Francji i  w  Niemczech, wspomniał 
o recepcji tej myśli w Wielkiej Brytanii, a za sprawą prac Józefa Korpały wymie‑
nił jednego polskiego teoretyka bibliografii  – J. Lelewela. Z  kolei Rudolf Blum 
w dziele Bibliographia. An Inquiry into its Definition and Designations (Chicago 
1980) zwrócił uwagę na rozwój teorii bibliografii na obszarze niemiecko ‑ i fran‑
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cuskojęzycznym,  w mniejszym stopniu w kręgu anglojęzycznym oraz na innych 
terenach66, nie uwzględnił jednak polskiej myśli teoretycznej. 

Teoria bibliografii ujmowana była w polskiej historiografii przez J. Korpałę. 
Badacz ten najwcześniej uczynił to w  Zarysie dziejów bibliografii w  Polsce 
(Wrocław 1953), dwa rozdziały poświęcając poglądom dziewiętnastowiecznym. 
Nie wyróżnił natomiast teorii bibliografii w dwudziestoleciu międzywojennym, 
jedynie w  rozdziale pt. Przegląd najważniejszych osiągnięć bibliografii polskiej 

66 Zabrakło natomiast takich syntez u  L. ‑N. Malclès w  Manuel de bibliographie (Paris 1963) 
czy w La bibliographie (4 ed. [Paris] 1977). Zagadnienia teorii bibliografii (w publikacjach i dydak‑
tyce) na początku wieku XX stały się przedmiotem omówień w poszczególnych krajach. W Rosji 
i Związku Radzieckim ukazały się prace: M.W. Zdobnowa Istoriâ russkoj bibliografii do načala XX 
veka (3 izd., Moskva 1955); M.W. Maszkowej Istoriâ russkoj bibliografii načala XX veka (do oktâbrâ 
1917 goda) (Moskva 1969); O.P. Korszunowa Problemy obŝej teorii bibliografii. Monografiâ (Moskva 
1975) i Bibliografiâ. Obŝij kurs (Moskva 1981); N.A. Nikiforowskiej Bibliografičeskoe opisanie v Rossii. 
Očerk istorii do serediny XIX v. (Leningrad 1981). Problemy białoruskiej bibliografii opracował 
W.E. Leonczikow (Belorusskaâ bibliografiâ. Obŝij kurs. Minsk 1983), a słowackiej – K. Ruttkayova 
i J. Kábrt (Bibliografia. Bratislava 1991) oraz K. Ruttkayova (Z dejín slovenskej bibliografie. Bratis‑
lava 1963). Na gruncie polskim B. Koredczuk szczegółowo zanalizowała dokonania G.É. Peignota; 
zob.: B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii. „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802–1804) 
Gabriela Etienne’a  Peignota. Analiza i  recepcja (Wrocław 2005); Eadem: Gabriel Étienne Peignot 
(1767–1849) – prekursor bibliologii francuskiej. „Roczniki Biblioteczne” R. 40, z. 1–2 (1996), s. 41–49; 
Eadem: Gabriel Peignot o profesji bibliografa na kartach Dictionnaire Raisonné de Bibliologie (1802–
1804). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 21 (1998), s.  147–156; Eadem: 
Rozwój poglądów Gabriela Etienne’a  Peignota na bibliologię i  bibliografię w  świetle „Dictionnaire 
raisonné de bibliologie” (1802–1804) i „Répertoire bibliographique universel” (1812). „Czasopismo Za‑
kładu Narodowego im. Ossolińskich” Z.  15 (2004), s. 61–77. T. Żmijewska dokonała analizy prac 
J.Ch. Bruneta; zob.: T. Żmijewska: Monografia Jacques’a Charles’a Bruneta jako przykład opraco‑
wania bibliografii bibliofilskiej. „Folia Bibliologica” R. 36–37 (1988–1989), s. 92–104. Kilka opraco‑
wań poświęcono też P. Otletowi; zob.: E. Żgutowicz: Bibliologiczna koncepcja nauki o informacji 
Paula Otleta. „Studia o  Książce” T.  7 (1977), s. 129–137; H. Jarecka: Henri La Fontaine i  Paul 
Otlet jako pionierzy międzynarodowej współpracy intelektualnej. „Aktualne Problemy Informacji 
i Dokumentacji” R. 31, nr 5 (1986), s. 3–6; K. Migoń: Paul Otlet o bibliologii, książce i dokumencie. 
W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 370–
376; B. Sosińska ‑Kalata: Dziedzictwo Paula Otleta i współczesna nauka o informacji. W: Książka 
zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. [Kom. red. B. Bieńkow‑
ska, M. Kocójowa, M. Komza, K. Maleczyńska, Z. Nowak, M. Skalska ‑Zlat]. Wrocław 2010, 
s.  89–105; B.  Sosińska‑Kalata: Paula Otleta antycypacje nowoczesnej technologii informacyjnej. 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” T. 18, nr 1 (69) (2010), s. 3–20; H. Zaręb‑
ska: Śmiałe pomysły Paula Otleta  – belgijskiego naukowca, twórcy informacji naukowej. „Nowa 
Biblioteka” 2010, nr  2  (7), s. 83–96. Z  kolei K. Migoń omówił koncepcje teoretyczne bibliologii, 
które powstały od wieku XIX poza granicami Polski – w Rosji i Związku Radzieckim, na Ukrainie 
i w Stanach Zjednoczonych; zob.: K. Migoń: Z problematyki teorii księgoznawstwa w ZSRR. „Acta 
Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 5 (1967), s. 3–30; Idem: Księgoznawstwo 
ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym. „Studia o Książce” T. 1 (1970), s. 25–41; Idem: O ba‑
daniach bibliologicznych w USA. „Rocznik Biblioteki Narodowej” [T.] 15 (1979), s. 349–363; Idem: 
Rosyjska szkoła nauki o książce. W: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich 
dawnej Rzeczypospolitej. Pod red. J. Gwioździk, J. Malickiego. Katowice 2006, s. 65–77.
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w okresie od 1918 do 1939 roku opisał problem na dwóch stronach. W Dziejach 
bibliografii w  Polsce (Warszawa 1969) dopiero w  ostatnim podrozdziale części 
poświęconej rozwojowi bibliografii w Polsce Ludowej zaprezentował osiągnięcia 
historii, teorii i  metodyki bibliografii, wskazując też tytuły dwudziestolecia 
międzywojennego, autorstwa S. Vrtela ‑Wierczyńskiego i  K. Piekarskiego67. 
W  Krótkiej historii bibliografii polskiej (Wrocław 1986) przedstawił natomiast 
rolę tego ostatniego bibliografa i  historyka książki w  zakresie metod stosowa‑
nych w badaniach inkunabułów i  starych druków. Sprawy teorii ponownie za‑
sygnalizował przez wspomnienie dokonań S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, poglądów 
K. Piekarskiego, dodatkowo J. Muszkowskiego i  M. Rulikowskiego68. Zatem 
rozprawy dotyczące historii bibliografii w Polsce nie przybliżyły w wystarczają‑
cym stopniu stanu teorii w  II Rzeczypospolitej, lecz problem ten tylko ogólnie 
zarysowały. Nie można się jednak temu dziwić, zważywszy na rozmiary analiz 
podjętych przez J. Korpałę, który, jak nikt przed nim, ukazał dzieje bibliografii 
w Polsce, sięgając do jej narodzin w wieku XVII.

Drugą grupę opracowań i  syntez, w  których poruszone zostały problemy 
teorii bibliografii, stanowią te autorstwa teoretyków i  historyków bibliologii. 
W pracach tych jednak nacisk położono na opis dokonań teoretycznych badaczy 
wieku XIX i  dwudziestolecia międzywojennego, ocenianych z  perspektywy 
bibliologicznej, nie zaś na stworzenie całościowego obrazu bibliografii. Zaopi‑
niowaniu i  wnikliwym analizom poddane zostały koncepcje nauki o  książce, 
w ramach których bibliografia stanowiła jeden z elementów. Najwcześniej69 takie 
właśnie cele postawił sobie S. Vrtel ‑Wierczyński w  Teorii bibliografii w  zarysie 
(Wrocław 1951)70, rzecz ta nie dała jednak pełnego obrazu teorii bibliografii 
II Rzeczypospolitej. Autor uczynił z  publikacji wykład bibliologii, ukazując 
jej podbudowę teoretyczną i  historyczną (także na podstawie zagranicznych 
inicjatyw). W  kolejnych częściach swej monografii przedstawił rozważania na 
temat związków bibliografii z  bibliologią, ale więcej miejsca poświęcił samej 
bibliologii, o  bibliografii wspominając jedynie przy okazji omawiania sche‑
matów bibliologicznych. W  publikacjach, także wydanych w  Polsce okresu 

67 J. Korpała: Dzieje bibliografii w Polsce…, s. 326–329.
68 J. Korpała: Krótka historia bibliografii polskiej. Wrocław 1986, s. 160–206; przy czym 

teorii, metodyce i historii bibliografii poświęcony jest ostatni podrozdział (s. 196–203).
69 Już w  dwudziestoleciu międzywojennym przeglądu ważniejszych wypowiedzi polskich 

teoretyków bibliografii dokonał A. Łysakowski w  dodatku do książki Bibliografia i  bibliologia. 
Pojęcie, przedmiot, rozwój autorstwa L.J. Živnego (Warszawa ; Wilno 1936). Nakreślił tam poglą‑
dy J. Muszkowskiego, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego i M. Rulikowskiego. 

70 Nad dziełem tym S. Vrtel ‑Wierczyński pracował podczas okupacji i  planował je ogłosić 
jako tom pierwszy trylogii, tom drugi miał dotyczyć zagadnień historycznych (autor miał przygo‑
towany zwięzły zarys rozwoju bibliografii polskiej), a trzeci miał być metodologiczny (materiały 
do niego gromadził i opracowywał jeszcze w czerwcu 1946 roku). S. Wierczyński: [Inc.: W cza‑
sie wojny pracowałem…]. W: Zespół akt prof. S. Wierczyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu, sygn. P. III – 32, poz. spisu 9, s. [57].
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międzywojennego, poszukiwał rozwiązań teoretycznych dotyczących stanu 
nauki o  książce oraz jej związków z  innymi dziedzinami. Teoria bibliografii 
w  zarysie S.  Vrtela ‑Wierczyńskiego nie dała więc zadowalającej odpowiedzi na 
pytanie: Kto i  w  jaki sposób wypowiadał się w  II Rzeczypospolitej na temat 
istoty, zadań i rodzajów bibliografii?

W  kolejnych latach ukazały się inne prace poświęcone dziejom i  teorii bi‑
bliologii: Heleny Więckowskiej i Ireny Treichel71, a przede wszystkim Krzysztofa 
Migonia, autora Nauki o książce wśród innych nauk społecznych (Wrocław 1976); 
Z dziejów nauki o książce (Wrocław 1979; z rozdziałami Księgo ‑ i bibliotekoznaw‑
stwo w okresie międzywojennym i Początki i rozwój bibliologii w Polsce zawiera‑
jącym podrozdział Bibliologia w okresie międzywojennym) oraz Nauki o książce. 
Zarysu problematyki (Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź 1984). 
Scharakteryzował on i  skomentował koncepcje nauki o książce, przedstawiając 
też stanowiska bibliologów: K. Dobrowolskiego, J.  Muszkowskiego, K. Piekar‑
skiego, M. Rulikowskiego i S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, na sprawy bibliografii.

O okresie przejściowym w dziejach teorii bibliografii, czyli o dwudziestoleciu 
międzywojennym, nie opublikowano zatem monograficznego opracowania, 
historycy bibliografii, prezentując jej rozwój, skupili się na zobrazowaniu or‑
ganizacji prac bibliograficznych podjętych po odzyskaniu niepodległości, nato‑
miast dla bibliologów teoria bibliografii była jedynie częścią składową ogólnej 
nauki o książce. Jednak w polskim piśmiennictwie naukowym od lat pojawiają 
się wartościowe opracowania, w  których przeprowadza się analizy dokonań 
teoretyków bibliografii II Rzeczypospolitej. Nie dały one, rzecz jasna, komplek‑
sowego wizerunku teorii bibliografii, a  jedynie odzwierciedliły indywidualne 
poglądy, czasem wpisane w  szersze tło, np. epokę, a  częściej traktowane jako 
jeden z  dowodów ewolucji przekonań teoretyków na przestrzeni lat. Bodaj 
najwięcej tekstów poświęcono postaci J. Muszkowskiego72; jako praktyka i teore‑
tyka w zakresie bibliografii ukazała go przede wszystkim Anna Sitarska73. Cie‑
kawych wątków dotyczących jego poglądów na bibliologię należy poszukiwać 
w  pracach H. Więckowskiej74, Karola Głombiowskiego75 oraz Marii Majz‑

71 H. Więckowska, I. Treichel: Zarys dziejów polskich bibliotek oraz bibliografii i bibliologii 
polskiej. „Studia i  Materiały z  Dziejów Nauki Polskiej” Seria E, Zagadnienia ogólne. 1966, z. 2, 
s. 61–85.

72 Poświęcono mu m.in. tom 3. „Studiów o Książce” z  1972 roku z: kalendarium życia, pióra 
Z. Brzozowskiej (s. 5–53), bibliografią podmiotowo ‑przedmiotową, zaprezentowaną przez I. Treichel 
z udziałem H. Tadeusiewicz (s. 55–84), analizą działalności na polu księgarskim, autorstwa A. Kos‑
suth (s. 171–178), i analizą działalności na polu bibliotecznym, pióra M. Mlekickiej (s. 179–196).

73 A. Sitarska: Jan Muszkowski jako bibliograf. „Studia o Książce” T. 3 (1972), s. 227–245.
74 H. Więckowska: Jan Muszkowski. „Przegląd Nauk Historycznych i  Społecznych” T. 3 

(1953), s. 369–377; Eadem: Jan Muszkowski uczony – bibliolog. „Przegląd Biblioteczny” R. 21, z. 2 
(1953), s. 97–110.

75 K. Głombiowski: Nauka o książce w ujęciu Jana Muszkowskiego. „Studia o Książce” T. 3 
(1972), s. 153–169; Idem: Życie Jana Muszkowskiego w  służbie książki. „Studia o  Książce” T. 3 
(1972), s. 85–88.
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ner76. O  pracy pedagogicznej autora Przeglądu bibliografii polskiej 1900–1918 
w  przedwojennym Towarzystwie Kursów Naukowych i  Wolnej Wszechnicy 
Polskiej szerzej pisała Helena Radlińska77, a  w  ostatnim czasie opracowano 
poświęconą mu księgę pamiątkową – przez jej redaktorów, Grzegorza Czapnika, 
Zbigniewa Gruszkę i  Jacka Ladoruckiego, został on zaliczony do „koryfeuszy” 
nauki78. Ponadto J. Ladorucki, jako autor artykułu poświęconego teorii nauki 
o  książce J. Muszkowskiego, w  koncepcji książki upatrywał wątków ewolucjo‑
nistycznych i  humanistycznych79. Podobną refleksję zaprezentowała Agnieszka 
Łuszpak80. Równie interesujący i  wielowątkowy w  polskim piśmiennictwie jest 
wizerunek K. Piekarskiego, któremu dedykowano Studia nad książką poświę‑
cone pamięci Kazimierza Piekarskiego (Wrocław 1951) ze wspomnieniami i ana‑
lizami sylwetki naukowca, bibliografa i  bibliologa, pióra Wacława Borowego81, 
oraz badaniami nielicznych wypowiedzi teoretycznych K. Piekarskiego na tle 
innych źródeł, zaprezentowanymi przez Alodię Kawecką ‑Gryczową82. Prace 
bibliograficzne i  zastosowane przez K. Piekarskiego metody badawcze stały się 
przedmiotem dociekań Henryka Barycza83 i Hanny Tadeusiewicz84.

Równie bogata literatura przedmiotu obejmuje działalność praktyczną i teo‑ 
retyczną S. Vrtela ‑Wierczyńskiego85; wymienić tu można choćby monografię 
jego życia, działalności i  twórczości, zatytułowaną Stefan Vrtel ‑Wierczyński. 
W kręgu bibliografii i bibliotekarstwa autorstwa Jana Sandeckiego86. Jeden z roz‑
działów poświęcił on S. Vrtelowi ‑Wierczyńskiemu jako praktykowi bibliografii, 
organizatorowi prac bibliograficznych, a  w  ostatnim rozdziale zaprezentował 

76 M. Majzner: Droga Jana Muszkowskiego do nauki o książce. „Acta Universitatis Lodzien‑
sis. Folia Librorum” Z. 8 (1998), s. 51–62.

77 H. Radlińska: Pierwsze ćwierćwiecze działalności pedagogicznej Jana Muszkowskiego. 
„Bibliotekarz” R. 20, nr 4 (1953), s. 106–108.

78 Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje. Red. nauk. G. Czapnik, 
Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź ; Warszawa 2014.

79 J. Ladorucki: System książki Jana Muszkowskiego. W: Jan Muszkowski – ludzie…, s. 33–43.
80 A. Łuszpak: Życie książki a życie człowieka – paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana 

Muszkowskiego. W: Jan Muszkowski – ludzie…, s. 44–56.
81 W. Borowy: Wspomnienie. W: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Pie‑

karskiego. Wrocław 1951, s. 13–31. Por. też W. Borowy: Wspomnienie o  Kazimierzu Piekarskim. 
W: Idem: Studia i rozprawy. T. 2. Wrocław 1952, s. 307–328.

82 A. Gryczowa: Dzieło Kazimierza Piekarskiego. W: Studia nad książką…, s. 39–61.
83 H. Barycz: Kazimierz Piekarski. „Pamiętnik Literacki” R. 36, z. 3–4 (1946), s. 313–326.
84 H. Tadeusiewicz: Kazimierz Piekarski jako bibliograf dzieł Jana Kochanowskiego. „Studia 

o Książce” T. 18 (1989), s. 209–220; Eadem: Kazimierza Piekarskiego „Bibliografia dzieł Jana Ko‑
chanowskiego. Wiek XVI i XVII”. „Prace Polonistyczne” Seria 42 (1986), s. 331–344.

85 Obszernie działalność naukową S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, w tym związaną z teorią i prak‑
tyką bibliograficzną, uzupełnioną bibliografią jego publikacji, omówił B. Świderski. B. Świder‑
ski: Stefan Vrtel ‑Wierczyński 1886–1963. „Roczniki Biblioteczne” R. 7, z. 1–2 (1963), s. 1–31.

86 J. Sandecki: Stefan Vrtel ‑Wierczyński. W  kręgu bibliografii i  bibliotekarstwa. Warszawa 
2007.
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jego poglądy na bibliologię, za to o  samej teorii bibliografii wspomniał jedynie 
w  kontekście opisu genezy bibliologii oraz jej części składowych87. Poglądom 
autora Teorii bibliografii w  zarysie na naukę o  książce przyjrzał się także 
K.  Migoń88, a  Tadeusz Stanisław Grabowski i  Barbara Kochańska zanalizowali 
jego praktyczną działalność bibliograficzną89. Maria Błochowiak podjęła się 
natomiast zbadania prowadzonej przez niego działalności dydaktycznej, w tym 
tej podjętej w okresie II Rzeczypospolitej na Uniwersytecie Poznańskim90. Pełnej 
syntezy przedwojennych dokonań badawczych oraz organizacyjnych S.  Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego jednak dotąd nie dokonano; podobnie jest z postacią Zygmunta 
Mocarskiego, którego wciąż nie do końca dobrze poznaną spuściznę zaczęła 
odkrywać Urszula Paszkiewicz91. Jeśli idzie o dorobek Wiktora Hahna, to Michał 
Ambros92, Piotr Grzegorczyk93, Ryszard Torchalski94, Stanisław Fita95 i Artur Zna‑
jomski96 scharakteryzowali jego sylwetkę jako praktyka bibliografii, a o wkładzie 
w  rozwój terminologii bibliograficznej wzmiankował H.  Sawoniak w  pracy 
Rozwój i  metodyka powszechnych i  narodowych bibliografii bibliografii (War‑
szawa 1971). Sylwetka A. Łysakowskiego jako bibliotekarza, teoretyka katalogu 
przedmiotowego, autora prac instrukcyjnych z tego zakresu oraz organizatora97, 

87 J. Sandecki: Bibliograf. W: Idem: Stefan Vrtel‑Wierczyński…, s. 89–121; J. Sandecki: Ste‑
fan Vrtel ‑Wierczyński jako teoretyk bibliologii. W: Idem: Stefan Vrtel‑Wierczyński…, s. 123–129.

88 K. Migoń: Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego koncepcja bibliologii. „Roczniki Biblioteczne” 
R. 28, z. 1–2 (1984), s. 3–13.

89 T.S. Grabowski: Śp. Stefan Vrtel ‑Wierczyński. Jego działalność naukowa i bibliograficzna. 
„Slavia Occidentalis” T. 23 (1963), s. V–X; B. Kochańska: Stefan Vrtel ‑Wierczyński (1886–1963). 
Bibliograf i bibliotekarz na łamach prasy. W: Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w. Pod 
red. B. Kosmanowej. Bydgoszcz 2000, s. 145–156.

90 M. Błochowiak: Działalność pedagogiczna i edytorska prof. Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego. 
„Roczniki Biblioteczne” R. 28, z. 1–2 (1984), s. 75–89.

91 U. Paszkiewicz: Listy Kazimierza Piekarskiego do Zygmunta Mocarskiego. „Rocznik 
Biblioteki Narodowej” [T. 17–18] (1981–1982), s. 353–375; Eadem: Zygmunt Mocarski biblio‑
graf, bibliotekarz, bibliolog. „Studia o  Książce” T. 7 (1977), s. 151–208; Eadem: Zygmunt Mo‑
carski i  Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela w  Toruniu. „Roczniki Biblioteczne” R. 24 (1980), 
s. 349–375.

92 M. Ambros: Wiktor Hahn (1871–1959). „Przegląd Biblioteczny” R. 28, z. 2 (1960), s. 149–159.
93 P. Grzegorczyk: Wiktor Hahn 1871–1959. „Roczniki Biblioteczne” R. 4, z. 3–4 (1960), 

s. 281–298.
94 R. Torchalski: Wiktor Hahn (1871–1969) – historyk literatury, bibliograf, organizator życia 

naukowego. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 15, nr 1 (1970), s. 71–80.
95 S. Fita: Wiktor Hahn, bibliograf i historyk literatury. „Roczniki Humanistyczne. Literatura 

polska” T. 23, z. 1 (1975), s. 5–15.
96 A. Znajomski: Wiktor Hahn jako bibliograf lubelski. W: Lublin a książka. Materiały z kon‑

ferencji naukowej zorganizowanej z okazji 50 ‑lecia Wydziału Humanistycznego UMCS i 95 ‑lecia 
Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz ‑Wisińskiej. 
Lublin 2004, s. 609–623.

97 Cały numer „Przeglądu Bibliotecznego” z 1971 roku (R. 39, z. 1–4) został poświęcony życiu 
i osiągnięciom A. Łysakowskiego. W ostatnich latach jego zaangażowanie organizacyjne i doro‑
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jest dobrze znana, np. dzięki omówieniom Stanisława Sierotwińskiego98, 
M.  Ambrosa99, Anny Żbikowskiej ‑Migoń100 i  A. Łuszpak101. Jego spuścizna rę‑
kopiśmienna, zwłaszcza przedwojenna, wymaga jednak odpowiednich studiów 
i  analiz. K. Migoniowi102, a  potem Grażynie Małgorzacie Lewandowskiej103 
należy zawdzięczać przybliżenie postaci ukraińsko ‑polskiego bibliotekarza i bi‑
bliologa, L. Bykowskiego, związanego z  Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy, 
którego działalność dydaktyczna wpłynęła na rozwój teorii bibliografii. Z kolei 
metody badawcze oraz osiągnięcia naukowe L. Bernackiego, ważne z  punktu 
widzenia dziejów książki i  bibliografii, przedstawili Krystyna Korzon104 i  Wac‑
ław Olszewicz105. Dzięki Karolowi Lewickiemu znana jest treść jego wykładu 
habilitacyjnego106.

O ile wcześniej wspomnianym bibliografom poświęcono opracowania, w któ‑
rych ukazano ich dokonania na polu teorii bibliologii – a czasem także bibliografii, 
jej organizacji i praktyki – to pozostali przedstawiciele teorii bibliografii okresu 
II Rzeczypospolitej wciąż czekają na swoich monografistów. W nielicznych tylko 
publikacjach Marcelego Poznańskiego autor omówił dorobek M. Rulikowskiego 
i  jego schemat wiedzy bibliologicznej czy też zakres wykładów księgoznawstwa 

bek teoretyczny zostały przypomniane podczas Sesji Jubileuszowej, która odbyła się 10 września 
2002 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci. Pokło‑
siem wydarzenia był tom pt. Adam Łysakowski bibliotekarz, bibliograf, bibliolog. Materiały z Sesji 
Jubileuszowej Warszawa, 10 września 2002 (Warszawa 2003).

 98 S. Sierotwiński: Adam Łysakowski  – teoretyk nauki o  książce. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 20, z. 4 (1952), s. 326–339. 

 99 M. Ambros: Adam Łysakowski jako bibliotekarz. „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 8 
(1972), s. 285–313.

100 A. Żbikowska ‑Migoń: Adama Łysakowskiego poglądy na bibliografię. W: Czwarta Ogól‑
nokrajowa Narada…, s. 75–84.

101 A. Łuszpak: Filozoficzne inspiracje poglądów bibliologicznych Adama Łysakowskiego.
W:  Oblicza kultury książki. Prace i  studia z  bibliologii i  informacji naukowej. Komitet red. 
M. Komza, K. Migoń, M. Skalska ‑Zlat, A. Żbikowska ‑Migoń. Wrocław 2005, s. 77–93.

102 Na przykład K. Migoń: Księgoznawstwo ukraińskie… Por. też J. Grabowska: Leona By‑
kowskiego koncepcja księgoznawstwa…

103 G.M. Lewandowska: Leon Bykowski (1895–1992). W: Żyją w naszej pamięci. Wspomnie‑
nia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. [Red. i przedm. J. Jagielska, T. Jedy‑
nak]. Warszawa 2006, s. 73–88.

104 K. Korzon: Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor. Wrocław 1974; K. Korzon: 32 lata życia 
poświęcone Ossolineum  – Ludwik Bernacki. W: Portrety bibliotekarzy polskich. Red. t. I. Mor‑
sztynkiewiczowa. Wrocław 1980, s. 12–24; K. Korzon: Ludwik Bernacki. W: Portrety ossoliń‑
skie. Antologia wspomnień. Wybrał, oprac. i biogramami opatrzył E. Adamczak. Wrocław ; War‑
szawa ; Kraków 1992, s. 163–170.

105 W. Olszewicz: Ludwik Bernacki (1882–1939). „Roczniki Biblioteczne” R. 7, z. 1–2 (1963), 
s. 177–189.

106 K. Lewicki: Habilitacja Ludwika Bernackiego w  Uniwersytecie Jagiellońskim. Materiały 
do dziejów nauczania bibliografii w Polsce. „Ze Skarbca Kultury” 1953, z. 2 (5), s. 35–54.
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w  Towarzystwie Kursów Naukowych107. Nieco zapomniany pozostaje wileński 
bibliotekarz Mikołaj Dzikowski108 – temat jego wkładu w  rozwój teorii biblio‑
grafii nie był podejmowany w stosownych opracowaniach. Brakuje pełniejszych 
analiz prac z  pogranicza teorii i  organizacji bibliografii czy też dotyczących 
związków bibliografii z  innymi dziedzinami, autorstwa S. Burhardta, Aurelego 
Drogoszewskiego, Marii Głowińskiej, Czesława Gutrego, S. Lama, W. Olszewi‑
cza, Edwarda Poznańskiego, M. Poznańskiego, S. Ptaszyckiego, Stefana Rygla, 
Tadeusza Sterzyńskiego, W.T. Wisłockiego i innych.

Także twórcy monografii poszczególnych gatunków spisów bibliograficznych, 
czyli bibliografii specjalnych109, w tym regionalnych110, bibliografii bibliografii111, 
bibliografii zalecających112, bibliografii czasopism polskich113 oraz bibliografii 
osobowych114, również na przykładzie bibliografii historyków polskich115, nie 
zaprezentowali w sposób kompletny międzywojennej problematyki teoretycznej 

107 M. Poznański: Mieczysław Rulikowski jako bibliolog. „Bibliotekarz” R. 18, nr 8–9 (1951), 
s. 119–122; Idem: Mieczysław Rulikowski (1881–1951). „Pamiętnik Literacki” R. 40 (1952), s. 439–455.

108 B. Olszewicz: Mikołaj Dzikowski (1883–1957). „Przegląd Biblioteczny” R. 26, z. 1 (1958), 
s. 1–14; H. Baranowski: Kustosz Mikołaj Dzikowski (1883–1957). W: Studia o działalności i zbio‑
rach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 4. Red. nauk. B. Ryszewski. Toruń 1988, 
s. 11–26; L. Popławska: Mikołaja Dzikowskiego „Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Wilnie ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Joachima Lelewela oraz map Polski”. W: Studia 
o działalności i  zbiorach…, s. 27–45; Z. Sokół: Białostocki epizod życia Mikołaja Dzikowskiego. 
W: Studia o działalności i zbiorach…, s. 65–70.

109 H. Hleb ‑Koszańska: Kompozycja bibliografii specjalnej. „Biuletyn Państwowego Instytu‑
tu Książki” T. 2, nr 3 (1949), s. 23–82; A. Matczuk: Bibliografia specjalna dziedzin a bibliografia 
narodowa. W: Piąta Ogólnokrajowa Narada…, s. 184–212; Eadem: Bibliografia specjalna. Historia 
i zakres pojęcia. W: Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Praca zbior. pod red. J. Woźniak‑
 ‑Kasperek i M. Ochmańskiego. Warszawa 2009, s. 88–116.

110 A. Matczuk: Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych. Lub‑
lin 1994; Bibliografie regionalne. Dokonania, dylematy, wnioski. Materiały z  konferencji Puławy 
15–16 września 1994 r. [Red. t. J. Nowicki]. Warszawa 1995; Narodowe i regionalne serwisy biblio‑
graficzne. Materiały z  ogólnopolskiej konferencji nt. „Automatyzacja serwisów bibliograficznych. 
Bibliografie regionalne, bibliografia narodowa. Stan prac i  zamierzenia” Warszawa, 2–4 grudnia 
1998 r. [Red. t. J. Wołosz]. Warszawa 1999; E. Stefańczyk: Bibliografie regionalne a bibliografia 
narodowa. W: Piąta Ogólnokrajowa Narada…, s. 229–235.

111 H. Sawoniak: Rozwój i  metodyka powszechnych i  narodowych bibliografii bibliografii. 
Warszawa 1971.

112 Zagadnienia bibliografii zalecającej. Materiały z Seminarium Polsko ‑Radzieckiego Warsza‑
wa 13–15 października 1982. Oprac. red. teksty polskie – H. Michalak, teksty rosyjskie – A. No‑
wak. Warszawa 1986.

113 E. Czemarmazowicz: Stan prac i  problemy bibliografii czasopism polskich (1901–1955). 
Warszawa 1978.

114 E. Słodkowska, J.  Wilgat: Bibliografia osobowa. J. Zajewska: Bibliografia regionalna. 
Warszawa 1959.

115 A. Znajomski: Bibliografie osobowe historyków polskich. Lublin 2004; Idem: Bibliografie 
specjalne – tendencje rozwoju na przykładzie bibliografii osobowych. W: Piąta Ogólnokrajowa Na‑
rada…, s. 213–228.
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konkretnych rodzajów piśmienniczych. Poza Alicją Matczuk, która zbadała 
umocowania teoretyczne bibliografii specjalnych, autorzy skupili się przede 
wszystkim na przedstawieniu typów bibliografii w kontekście ich zmieniających 
się funkcji we współczesnym świecie oraz scharakteryzowali zagadnienia zwią‑
zane z organizacją i metodyką. Opracowano także kilka monografii bibliografii 
reprezentujących konkretne dyscypliny i  obszary wiedzy, jak np. ekonomia116, 
literatura117 i  historia118 oraz nauki humanistyczne i  społeczne119, ale w  pracach 
tych najważniejsze były dzieje poszczególnych spisów, opisy środowisk, w  któ‑
rych powstawały, problemy metodyczne.

Mimo opublikowania monografii Zofii Gacy ‑Dąbrowskiej Bibliotekarstwo 
II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i  badawczych (Warszawa 
2007) za nie do końca zadowalający należy uznać stan piśmiennictwa poświę‑
conego wybranym elementom rzeczywistości bibliotekarskiej i  bibliograficznej 
okresu międzywojnia. Chcąc zasygnalizować warunki, w  jakich rozwijała się 
teoria bibliografii w  tamtym czasie, sięgnięto do szczegółowych opracowań 
ukazujących działania powstałego w  Warszawie Instytutu Bibliograficznego 
Biblioteki Narodowej, który doczekał się kompleksowego opisu dziejów spo‑
rządzonego przez Elżbietę Słodkowską120. Początki instytucjonalizacji działań 
bibliograficznych w  Polsce121 scharakteryzowali też: Maria Dembowska122, 
Marek Skwarnicki123, Radosław Cybulski124, J. Korpała125 i A. Matczuk. Ostatnia 
badaczka, w  odróżnieniu od wcześniej wymienionych, przedstawiła koncepcję 

116 H. Uniejewska: Bibliografia i dokumentacja ekonomiczna. Historia i metodyka. Warsza‑
wa 1969.

117 J. Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; 
Gdańsk 1979.

118 A. Nowak: Złote lata bibliografii polskiej. Ludwik Finkel i  jego dzieło. Zarys monografii. 
Warszawa 2007.

119 A. Matczuk: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Histo‑
ria i metodyka. Lublin 2014.

120 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny w Polsce. Geneza, koncepcje teoretyczne i rozwój 
działalności. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” T. 7, nr 4 (1964), s. 257–328.

121 Temat ten był również przedmiotem referatów podczas kolejnych ogólnopolskich narad 
bibliografów.

122 M. Dembowska: Prace bibliograficzne w Polsce. Instytut Bibliograficzny i próby organiza‑
cji sieci. „Przegląd Biblioteczny” R. 21, z. 1 (1953), s. 40–57.

123 M. Skwarnicki: Zarys rozwoju koncepcji i organizacji Biblioteki Narodowej w Warszawie 
(1918–1954). W: Z  zagadnień teorii i  praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa 
Grycza. Red. nacz. B. Horodyski. Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1961, s. 89–130 (do s. 119 opisa‑
no dzieje w okresie dwudziestolecia międzywojennego). Szczególnie interesujący jest zapis dzia‑
łań i  wypowiedzi organizatorów życia bibliotekarskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, 
którzy przedstawili koncepcje Instytutu Bibliograficznego.

124 R. Cybulski: Instytut Bibliograficzny jako narodowa centrala bibliograficzna. „Rocznik 
Biblioteki Narodowej” R. 14 (1978), s. 77–85.

125 J. Korpała: Krótka historia bibliografii polskiej. Wrocław 1986, s. 155–159, 162–164.
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prac zmierzających do przygotowania i  opublikowania bieżącej bibliografii 
narodowej w  odradzającej się Rzeczypospolitej126. Zagadnienia związane z  za‑
wodem bibliotekarza i  problemem kształcenia w  II Rzeczypospolitej omówili 
Z. Gaca ‑Dąbrowska127 i  Jerzy Włodarczyk128, przedstawiając przede wszystkim 
formy kształcenia oraz cele kursów, zasady ich organizacji, środowiska, do 
których były skierowane. Jednak autorzy ci nie skoncentrowali się na treściach 
bibliograficznych wykładanych w  poszczególnych ośrodkach. Także działal‑
ność Związku Bibliotekarzy Polskich była tematem opracowań129. Do tej pory 
zanalizowano zadania Związku i  jego regionalnych kół, ale i w tym przypadku 
nie wyodrębniono problematyki bibliografii w  programach centrali Związku 
i poszczególnych agend terytorialnych.

Struktura pracy

Na pracę, której struktura została zdeterminowana dostępnością źródeł, 
składa się sześć rozdziałów. W  rozdziale pierwszym, pt. Teoria bibliografii do 
początków wieku XX, zaprezentowano genezę teorii bibliografii na świecie – we 
Francji i w Niemczech. Odtworzenie dziejów nauki bibliografii w Polsce byłoby 
niemożliwe bez wskazania kierunków badawczych na zachodzie i  wschodzie 
Europy, takich jak poszukiwanie nazwy dyscypliny, jej miejsca w  uniwersum 
nauk czy wreszcie określenia zakresu i przedmiotu. Oczywiście celem tej części 
było jedynie zasygnalizowanie ważniejszych ustaleń, prac i  ich twórców, a  nie 
monograficzne opisanie sytuacji. Dlatego też nie rozwijano szczegółowo opisów 
teorii poszczególnych badaczy, za to podano najistotniejsze cechy ich poglądów. 
Chcąc ukazać narodziny dyscypliny w  Polsce, poszukiwano z  kolei elementów 
wiedzy w  pracach pierwszych bibliografów, by wreszcie skupić się na wpływie 
europejskich tendencji na krystalizowanie się teoretycznej myśli bibliograficznej 

126 A. Matczuk: Prace nad zorganizowaniem urzędowej bieżącej bibliografii narodowej w Pol‑
sce w okresie międzywojennym (1918–1928). „Folia Bibliologica” R. 36–37 (1986–1987), s. 113–125.

127 Z. Gaca ‑Dąbrowska: Zawód bibliotekarza w II Rzeczypospolitej. „Roczniki Biblioteczne” 
R. 26, z. 1–2 (1982), s. 109–127; Eadem: Nauka o  bibliotece w  programach kształcenia bibliote‑
karzy. (Okres II Rzeczypospolitej). „Roczniki Biblioteczne” R. 23, z. 2 (1979), s. 153–181. Por. też 
J. Puchalski: Organizacja kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w Polsce 
w okresie międzywojennym. W: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspek‑
tywie nowego stulecia. Praca zbior. pod red. E.B. Zybert. Warszawa 1995, s. 12–18.

128 J. Włodarczyk: Bibliotekarze w Polsce okresu międzywojennego. Łódź 1988; Idem: Kształ‑
towanie się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich w okresie zaborów. Łódź 1990.

129 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917–1967. Zarys informacji. Oprac. A. Wróblew‑
ski. Warszawa 1968; Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–2000. Praca zbior. pod 
red. A. Kempy. Warszawa 2001; Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–2000. Suple‑
ment. Oprac. A. Kempa. Warszawa 2007; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich : przeszłość i  te‑
raźniejszość 1917–2017. Pod red. J. Koniecznej. Warszawa 2017.
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na terenach dziewiętnastowiecznej Polski i  powstanie ośrodków kształcenia 
w  zakresie bibliografii. Omówiono zatem refleksję teoretyczną w  dydaktyce 
i pracach J.S. Bandtkiego i J. Muczkowskiego (Kraków), J. Lelewela i Łukasza Go‑
łębiowskiego (Warszawa), Pawła Jarkowskiego (Krzemieniec), A. Bohatkiewicza 
(Wilno) i  K. Estreichera (Warszawa). Scharakteryzowane zostały też nieliczne 
wypowiedzi teoretyczne końca XIX i początków XX wieku – P. Chmielowskiego 
i  Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego. Był to już czas, gdy dyskurs 
teoretyczny przeniósł się z  katedr, w  których wykładano bibliografię, na łamy 
encyklopedii i  podręczników. Głównym celem tego rozdziału, stanowiącego 
wprowadzenie do kolejnych części, było wskazanie podstaw rozwoju teorii dy‑
scypliny w dwudziestoleciu międzywojennym.

Zanim jednak przedstawiono analizę wypowiedzi teoretycznych okresu 
II  Rzeczypospolitej, zaprezentowano możliwości rozwoju teorii bibliografii 
w  tym czasie. W rozdziale drugim, pt. Instytucjonalne i organizacyjne perspek‑
tywy rozwoju teorii bibliografii w  Polsce w  latach 1918–1939, ukazano początki 
działalności Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej oraz wkład 
Związku Bibliotekarzy Polskich w debatę na temat teorii bibliografii. Wkład ten 
w zasadzie sprowadzał się do organizacji ogólnopolskich zjazdów bibliotekarzy 
z  sekcjami bibliograficznymi, podczas których zrodził się pomysł powołania 
Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego, ostatecznie niezrealizowany. Brak 
źródeł nie pozwolił szerzej przedstawić tej koncepcji. Krótko  – ze względu na 
problem z dostępem do materiałów – scharakteryzowano działalność odczytową 
lokalnych kół Związku Bibliotekarzy Polskich w zakresie teorii bibliografii. Wię‑
cej miejsca poświęcono omówieniu bibliografii jako przedmiotu wykładanego 
w  szkołach wyższych, średnich i  podczas kursów bibliotekarskich, ponieważ 
zagadnienie to nie było dotychczas rozpatrywane przez badaczy. 

Ta część pracy stała się wstępem do dalszej analizy przedmiotu, a więc uka‑
zania poglądów teoretyków II Rzeczypospolitej na temat istoty bibliografii oraz 
źródeł i inspiracji zagranicznymi koncepcjami (ograniczono się do krótkiego ich 
przypomnienia). Zaprezentowano je w  rozdziale trzecim, pt.  Bibliografia jako 
nauka i działalność praktyczna. Przedmiot, metody i zadania. Wśród wypowiedzi 
polskich przedstawicieli nauki można wyróżnić dwa główne nurty teoretyczne: 
bibliografia jako nauka (nie rozstrzygnięto jednak, czy była samodzielna, czy 
stanowiła część bibliologii), również praktyczna i pomocnicza; oraz bibliografia 
jako narzędzie badawcze, służące nauce i  zwieńczone spisem bibliograficznym. 
Dla tej drugiej grupy praktyków bibliografii i  historyków książki nauką była 
jedynie bibliologia. Ponadto na podstawie opinii teoretyków i praktyków (biblio‑
logów, bibliografów, filologów i  publicystów) omówiono przedmiot bibliografii, 
jej metody (zbliżające pojmowanie bibliografii do critical bibliography i  ana‑
lytical bibliography) oraz związki z  innymi dyscyplinami nauki (tych głosów 
było jednak niewiele i  należały głównie do przedstawicieli literaturoznawstwa, 
dowodząc wciąż silnych więzi obu dziedzin). 
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W  rozdziale czwartym, pt. Teoria rodzajów bibliografii, zaprezentowano 
rodzaje bibliografii na tle stworzonych na potrzeby praktyki schematów podzia‑
łów opracowań tego typu. Szczególnie akcentowano wówczas rolę bibliografii 
narodowej, bibliografii regionalnych oraz bibliografii zawartości czasopism  –  
i  im poświęcono większość wypowiedzi teoretycznych. Analizą objęto jednak 
głosy i  tych badaczy, którzy wypowiedzieli się na temat bibliografii ogólnych – 
powszechnych oraz specjalnych – dziedzin i  zagadnień (choć ich tak nie nazy‑
wano). 

W przedostatnim rozdziale, pt. Środowisko naukowe i zawodowe teoretyków 
bibliografii, zebrano informacje na temat grona polskich teoretyków bibliografii, 
ośrodków akademickich, z jakich się wywodzili, kierunków studiów, jakie pod‑
jęli. Tym samym przedstawiony został krąg nauczycieli, którzy ukształtowali za‑
interesowania badawcze, w tym bibliograficzne, teoretyków. Scharakteryzowano 
ponadto przestrzeń zawodową i  pozazawodową (przynależność do organizacji, 
sprawowane funkcje) oraz uzyskiwane przez nielicznych bibliologów habilitacje 
z bibliografii, bibliotekoznawstwa i bibliologii. One bowiem świadczyły o randze 
dyscypliny w dwudziestoleciu międzywojennym. 

W  ostatnim rozdziale, zatytułowanym Recepcja polskiej teorii bibliografii 
II Rzeczypospolitej po 1945 roku, ukazano natomiast stan tej nauki we współczes‑
nych pracach (na podstawie wskazanej analizy cytowań), zahamowany w latach 
pięćdziesiątych działaniami o charakterze pozanaukowym.

Całość pracy uzupełniają: Zakończenie, Bibliografia (w której wyodrębniono 
cztery kategorie: Źródła, w  tym rękopiśmienne i  drukowane, a  w  obrębie 
tych ostatnich  – dokumenty prawne, czasopisma oraz pozostałe wypowiedzi, 
w których odnaleziono informacje na temat teorii i organizacji bibliografii, Bi‑
bliografie, Podręczniki, poradniki, pomoce dydaktyczne, opracowania historyczno‑
 ‑metodyczne, wydane po 1945 roku i Opracowania) oraz Indeks osobowy.





Rozdzia ł  1

Teoria bibliografii do początków wieku XX

1.1. Początki teorii bibliografii na świecie

Rozwoju teorii bibliografii należy upatrywać w kilku przyczynach, zasygnali‑
zowanych we Wstępie. Do wspomnianego rozwoju przyczyniły się dokonania bi‑
bliografii praktycznej oraz doskonalenie form spisów, traktowanych jak odrębne 
gatunki piśmiennicze1. Gdy zaczęła rosnąć liczba wydawnictw naukowych, do 
których poszukiwania konieczne były stosowne wykazy, nastąpił proces specja‑
lizowania funkcji bibliografii. Jak podkreśliła Anna Żbikowska ‑Migoń, w wieku 
XVIII rozwinęły się odmienne sposoby informowania o piśmiennictwie: komer‑
cyjny (księgarski, reklamowy) oraz naukowy (bibliograficzno ‑bibliotekarski). 
Oba te kanały komunikacyjne, choć w  różnym stopniu, wymagały od opraco‑
wujących umiejętności sporządzania opisów, układania spisów i klasyfikowania 
książek. Kształtowała się zatem metodyka bibliograficzna. Według Adama 
Nowaka przyczyn rozwoju teorii bibliografii w wieku XVIII można upatrywać 
właśnie w  wysokim poziomie wykonawstwa opisów fizycznych w  zapisach 
bibliograficznych2. Do sporządzania opisów książek konieczne było posiadanie 
wiedzy na temat dziejów drukarstwa, form książkowych i unikatowości książek3. 
Łączono zatem umiejętność praktycznego zestawiania ksiąg z wiedzą o nich, co 
niewątpliwie wpłynęło na fakt formowania się nowych obszarów nauki. 

Zanim jednak do tego doszło, zaczęto się zastanawiać nad miejscem spisów 
piśmiennictwa w  uniwersum nauki. W  systemach porządkowania nauk XVI 
i  XVII wieku wykorzystywano znany w  bibliotekach od czasów średniowiecza 

1 P. Litwiniuk: Wybór źródeł do nauki historii bibliografii. Cz. 1, Źródła obce. Cz. 2, Źródła 
polskie. Wyd. 2. Wrocław 1984, s. 104–105.

2 A. Nowak: Bibliografia a  katalog  – dyskusja o  pojęciach i  terminach. Historyczny zarys 
problematyki. „Przegląd Biblioteczny” R. 84, z. 1 (2016), s. 10.

3 A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki w  XVIII wieku. Początki bibliologii. Warszawa 
1989, s. 15.
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schemat, coraz bardziej uszczegóławiany, choćby przez Francisa Bacona (1561–
1626), który w obrębie historii wydzielił historię naturalną, polityczną i historię 
nauk czyli literatury, oraz przez Konrada Gesnera (1516–1565), który dał począ‑
tek innym podziałom, np. autorstwa Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716) 
(wśród dziesięciu działów znalazło się miejsce dla historii piśmiennictwa 
i  bibliotekarstwa). W  klasyfikacjach nauk zaczęto umieszczać spisy bibliogra‑
ficzne, lokowane najczęściej w  obrębie historii piśmiennictwa, wraz z  historią 
drukarstwa. W pierwszej połowie XVII wieku Gabriel Naudé (1600–1653), który 
jako pierwszy użył określenia „bibliografia” w  sposób nowoczesny, nazywając 
tak swój wykaz bibliograficzny Bibliographia politica (Venetiis ; [Torino] 1633), 
włączył bibliografię do historii literatury. Nieco wcześniej, w rozprawce pt. Advis 
pour dresser une bibliothèque (Paris 1627), poświęconej układowi bibliotek, 
połączył prace bibliograficzne z  pracami traktującymi ogólnie o  bibliotekach. 
Zatem G.  Naudé zapoczątkował powiązanie bibliografii z  bibliotekarstwem 
i  ogólniej  – z  dziejami piśmiennictwa. Tak samo umiejscawiano bibliografię 
w drugiej połowie XVII i początkach XVIII wieku – Jean Garnier (1612–1681) 
w  Systema Bibliothecae Collegii Parisiensis Societatis Jesu (Parisiis 1678)4 oraz 
Giusto Fontanino (1666–1763) w  Dispositio catalogi bibliothecae Josephi Renati 
Imperialis (Romae 1704) zaklasyfikowali spisy ksiąg do historii piśmiennictwa, 
wydzielając poddział Bibliothecarii5. Z naukami historycznymi połączył historię 
bibliografii paryski księgarz Gabriel Martin (1679–1761), na którego wpływ wy‑
warła klasyfikacja F. Bacona, co widać w Bibliotheca Bultelliana, seu, Catalogus 
librorum bibliothecae v. cl. D. Caroli Bulteau, regi a  consililiis & secretariorum 
regiorum decani / digestus & descriptus à Gabriele Martin, bibliopolâ Parisiensi; 
cum indice authorum alphabetic (Parisiis 1711)6.

W  ten sposób rodziły się teoretyczne podstawy wiedzy o  książce i  spisach 
książek. Klasyfikacje, uniezależnione od „fizycznego rozmieszczenia książek”, 
powstałe na zachodzie Europy w  XVII i  XVIII wieku, objęły kwestie histo‑
ryczne, teoretyczne i  praktyczne, związane z  księgami7. W  tym pierwszym 

4 J. Garnier podzielił też bibliografię na ogólną (bibliografie powszechne) i szczegółową (od‑
powiadały jej bibliografie specjalne działów wiedzy, narodowe, grup autorów, katalogi wydaw‑
nictw akademii, katalogi bibliotek i księgarskie). Por. dokładny schemat w opracowaniu: W.J. Živ‑
ny: Bibliografia i  bibliologia. Pojęcie, przedmiot, rozwój. Przekład z  czeskiego przerobił i  uzup. 
A. Łysakowski. Warszawa ; Wilno 1936, s. 12.

5 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii w zarysie. Wrocław 1951, s. 12.
6 A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki…, s. 26. Ten podział nauk przejęli G.F. Debure 

i  J.Ch. Brunet. W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje” Joachima Lelewela. Studium 
historyczno ‑bibliograficzne na tle epoki. Wrocław 1959, s. 138–139.

7 Por. A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki…, s. 26; B. Sosińska ‑Kalata: Klasyfikacja. 
Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych. Warszawa 2002, s. 46–118; 
Eadem: Kryteria ocen stosowanych wobec systemów porządkowania dokumentów. W: Dokument, 
książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. Pod red. M. Skalskiej‑
 ‑Zlat i  A. Żbikowskiej ‑Migoń. Wrocław 2008, s. 23; A. Gruca: Katalog księgarski jako źród‑
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okresie kształtowania się teorii bibliografii połączono ją z historią, i to z historią 
piśmiennictwa; wyjątkowo tylko Prosper Marchand (1678–1756) w Catalogus li‑
brorum bibliothecae Joachimi Faultrier (Parisiis 1709) uznał bibliografię za naukę 
ogólną, wstęp do nauki o książce, wydzielił ją z historii literatury, stawiając na 
początku swojego wykazu i  dzieląc na pouczającą (instruktywną) i  zwykłą8. 
Klasyfikacja Johanna Michaëla Franckego (1717–1775), zastosowana w Catalogus 
bibliothecae Bunavianae (T. 1–3, Lipsiae 1750–1756), ponownie uprawomocniła 
obecność zagadnień książki w obrębie historii piśmiennictwa9. J.M. Francke nie 
użył, co prawda, określenia „bibliografia”, ale podał zakres dziedziny zajmującej 
się spisami ksiąg, ich tytułami, wydaniami, sposobami cytowania, pisaniem 
i  wydawaniem dzieł, cenzurą i  ocenami ksiąg10. Dziedzina ta objęła ogólną 
znajomość ksiąg i pisma, umiejętność pisania, dzieje drukarstwa i bibliotek oraz 
katalogów: „To skupienie i wyodrębnienie we wspólnej grupie zagadnień zwią‑
zanych z  książką, […] miało poważny wpływ na powstanie teorii bibliografii 
pojętej jako odrębna nauka mająca własny swój zakres i przedmiot badania”11.

Poza ustalaniem miejsca bibliografii w  klasyfikacjach nauk, w  począt‑
kach XVIII stulecia zaczęto definiować jej przedmiot i  zadania. W  1701 roku 
ukazało się zanalizowane przez Bożenę Koredczuk drugie wydanie dzieła 
Antoine’a Furetière’a pt. Dictionnaire universel, contenant génėralement tous les 
mots français tant vieux que modernes (Rotterdam 1701) z definicją bibliografii 
rozumianej jako znajomość i  odczytywanie starych rękopisów zapisanych na 
korze, pergaminie i  papierze. W  encyklopediach francuskich, niemieckich 
i  polskich termin „bibliografia” oznaczał wówczas dziedzinę, którą zajmował 
się bibliograf, wymagającą obszernej wiedzy, połączoną z działaniami praktycz‑
nymi (francuskie źródła informacji)12. Zbliżona definicja bibliografii pojawiła się 
w  trzecim wydaniu Encyclopaedia Britannica (Ed. 3, Vol. 3, Edinburgh 1797), 
a  jej autorem był najprawdopodobniej wydawca i  redaktor encyklopedii, Colin 

ło informacji o  książce i  rynku wydawniczo ‑księgarskim oraz druk reklamowy (na przykładzie 
katalogów krakowskich z  drugiej połowy XIX w.). W: Książka, biblioteka, informacja. Między 
podziałami a  wspólnotą III. Pod red. J. Dzieniakowskiej i  M. Olczak ‑Kardas. Kielce 2012, 
s. 82.

8 M. Rulikowski: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny wiedzy o  książce i  nowe 
w niej kierunki. Warszawa 1935, s. 11.

9 Był to „system klasyfikacyjny wiedzy bibliograficznej, dosyć już rozbudowany, wiążący 
praktyczne znawstwo książek z historią literatury i  innego piśmiennictwa, wyodrębniający wy‑
specjalizowane jej dziedziny: historię bibliotek, katalogi, wiedzę o piśmie (odręcznym i drukar‑
skim) itd.”. K. Migoń: Nauka o  książce. Zarys problematyki. Wrocław ; Warszawa ; Kraków  ; 
Gdańsk ; Łódź 1984, s. 29.

10 W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 14–16.
11 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 145.
12 B. Koredczuk: Ewolucja zakresu pojęć „książka” i „biblioteka” w encyklopediach ogólnych 

drugiej połowy XVII i w XVIII wieku. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 
[T.] 26 (2006), s. 7–8, 13–14.
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Macfarquhar (1745?–1793)13. Także i  on twierdził, że zadaniem bibliografii jest 
badanie i  ocenianie starożytnych rękopisów, zarówno tych w  postaci książek, 
jak i wydanych w postaci luźnych kart, zapisanych na papierze i pergaminie. Po‑
czynił jednak bardziej szczegółowe ustalenia, bliskie współczesnemu rozumieniu 
pojęcia. Dla redaktora Encyclopaedia Britannica bibliografia stanowiła część 
„większej” nauki – archeografii – zajmującej się starożytnymi zabytkami, przede 
wszystkim piśmienniczymi. Jednocześnie w  szerszym znaczeniu przedmiotem 
zainteresowania bibliografii były druki  – opisywanie ich i  zestawianie pierw‑
szych lub najlepszych wydań – a więc zaczęto jej przypisywać funkcje krytyczne. 
Z jednej więc strony bibliografia była nauką badającą druki i rękopisy, niezależ‑
nie od rodzaju nośnika, z drugiej zaś częścią ogólniejszej nauki. Należy również 
podkreślić, że zarówno dla C. Macfarquhara, jak i wcześniej dla G. Naudégo bi‑
bliografią był również spis książek (jako synonim rozpowszechnionego terminu 
bibliotheca) – alfabetyczny, chronologiczny lub przedmiotowy14.

W XVII i XVIII wieku nie ukształtowała się jeszcze konsekwentnie używana 
nazwa nauki zajmującej się książką, nie przeznaczono jej też stałego miejsca 
w  klasyfikacjach nauk (choć najbliższy temu był P. Marchand). Wyjątkowo 
w  opracowaniach informacyjnych pojawiały się refleksje na temat jej zakresu. 
Niemniej jednak okolicznością sprzyjającą uporządkowaniu terminologicznemu 
były szczególnie pomyślnie rozwijające się we Francji pasje bibliofilskie, zainspi‑
rowane przez dwór królewski w Wersalu, gdzie formował się „smak artystyczny 
i  literacki oraz kultura towarzyska epoki”, a  w  ślad za tym poszło zaintereso‑
wanie książką rzadką i  cenną. „Osobliwościami typograficznymi i  wydawni‑
czymi” zaciekawiła się szlachta, w  mniejszym stopniu przedstawiciele innych 
stanów15. To właśnie z  tej grupy wywodzili się pierwsi teoretycy bibliografii, 
reprezentowani przede wszystkim przez księgarzy, którzy, prowadząc interesy, 
zaznajamiali się z  produktami przemysłu graficznego i  mogli je gruntownie 
analizować16. Księgarzem był Guillaume François Debure (1731–1782), autor 
Bibliographie instructive ou Traité de la connaissance des livres rares et singuliers 
(T. 1–10, Paris 1764–1782). W  związku z  wykonywaną profesją zwracał uwagę 
nie tyle na samą treść książek (domena pisarzy), co na ich szatę zewnętrzną. 
Właśnie te dociekania bibliofilskie sprawiły, że bibliografię zaczęto coraz częściej 
postrzegać jako dziedzinę obejmującą spisy i  rejestry ksiąg17 oraz informacje

13 M. Mozer: Rozwój pojęcia „bibliografia” w „Encyclopaedia Britannica”. „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum” [T.] 2 (1991), s. 179.

14 Ibidem, s. 184. 
15 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 17.
16 Ibidem, s. 139.
17 G.F. Debure w  Bibliographie instructive ou Traité… stworzył schemat klasyfikacyjny, 

w  którym wyróżnił typy bibliografii: dzieła bibliograficzne wstępne, prolegomena (bibliografia 
instruktywna, dzieła o książkach w ogólności, o  ich kompozycji, użytkowaniu, dzieła o biblio‑
tekach, ich opis i porządkowanie), bibliografie ogólne, periodyczne i czasopisma literackie, koś‑
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z  zakresu wiedzy o  książce i  bibliotekarstwa. G.F. Debure postrzegał ją jako 
naukę o charakterze historycznym, umożliwiającą poznanie „świata literackiego” 
utrwalonego pismem lub drukiem18. Dzięki temu teoretykowi bibliografia stała 
się jedną z najrozleglejszych umiejętności ludzkich, jak u P. Marchanda, służącą 
do opisywania zewnętrznej i wewnętrznej strony ksiąg, łączącą się także z dzie‑
jami szkolnictwa, ze znajomością strony typograficznej i  wartości literackiej 
ksiąg. Zakres bibliografii miał obejmować wskazanie autora książki, jej tytułu, 
miejsca i daty druku, nazwy drukarza, elementów ilustracyjnych i  typograficz‑
nych, a  jednocześnie możliwość poznania książki poprzez jej treść19. Te dwa 
zadania20, wyraźnie podkreślone przez G.F. Debure’a i Jeana François Née de la 
Rochelle’a (1751–1838)21, są przypisane bibliografii do dziś i nie budzą zastrzeżeń. 
Tak samo dzieje się w  przypadku kolejnych opisanych w  wieku XVIII funkcji 
bibliografii, mającej ułatwiać bibliofilom poznawanie wartości materialnej ksiąg 
oraz służyć pomocą osobom poszukującym interesujących tekstów. Wedle 
pierwszych koncepcji teoretycznych bibliografia jednak, jako „nauka trudna, 
wymagająca długiego przygotowania, rozległej erudycji, całego szeregu niezbęd‑
nych wiadomości, których dokładne opanowanie sprawia, że bibliograf staje 
się uczonym polihistorem ‑encyklopedystą, »un savant distingué«”22, obligowała 
bibliografa do zdobycia dodatkowej, niezbędnej wiedzy: znajomości języków 

cielne (autorstwo duchownych), świeckie i narodowe, fachowe (np. teologiczne, prawnicze i histo‑
ryczne), zwyczajne (katalogi bibliotek) i anonimów. Schemat ten wywodził się od J.M. Franckego, 
jak dowodził L.J. Živny i  później S. Vrtel ‑Wierczyński, choć był pełniejszy, obejmujący także 
zagadnienia bibliotekarskie. Według A. Matczuk był to pierwszy na świecie opis typu bibliografii 
specjalnej. W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 22; S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliogra‑
fii…, s. 17; A. Matczuk: Bibliografia specjalna dziedzin a bibliografia narodowa. W: Piąta Ogólno‑
krajowa Narada Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. [Oprac. dyskusji 
D. Bilikiewicz ‑Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 186.

18 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota, przedmiot i początki. Lwów 1923, s. 13.
19 Pogląd dotyczący oceny wewnętrznej wartości książki spotkał się z zarzutami L.J. Živne‑

go; uważał on, że to zadanie krytyki literackiej, a nie bibliografii. W.J. Živny: Bibliografia i bi‑
bliologia…, s. 20–21.

20 W  zależności od przedmiotu badań G.F. Debure podzielił bibliografię na techniczną, 
analizującą mechanizm sztuki drukarskiej i zewnętrzną stronę ksiąg (wygląd, format, czcionki, 
drukarz, ozdobniki), oraz literacko ‑historyczną, obejmującą systemy bibliograficzne i analizy hi‑
storycznoliterackie.

21 Opinię dotyczącą zadań „nauki bibliograficznej” jako tej, która, „granicząc” z nauką o li‑
teraturze, służyła do oceny świata książek, była związana z wiedzą o drukach oraz zajmowała się 
formą książek, wyraził w Discours sur la science bibliographique & sur les devoirs du bibliographe. 
Publikacja ta ukazała się w G.F. Debure’a Bibliographie instructive ou Traité… (T. 10, Paris 1782, 
s. XI–XXXII). Por. A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki…, s. 48. Problem włączania w zakres 
bibliografii elementów znajomości treści będzie żywo dyskutowany w okresie międzywojennym, 
a także po II wojnie światowej.

22 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 15; M. Rulikowski: Księgoznawstwo. 
Przeszłość oraz stan obecny…, s. 12–13.
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starożytnych i  nowożytnych, logiki, krytyki, filozofii, wymowy, matematyki, 
geografii, chronologii, historii, dyplomatyki, drukarstwa23. 

Nie budzi zastrzeżeń wyrażony wówczas pogląd, że bibliograf musiał być 
znawcą historii książki, w tym historii drukarstwa, ale inne elementy tej szeroko 
pojętej wiedzy bibliograficznej, związane choćby ze znajomością praktycznych 
problemów bibliotekarskich, dziś są już nie do przyjęcia, zważywszy na to, iż 
bibliografia traktowana jest jak nauka pomocnicza wszystkich dyscyplin nauko‑
wych. Niemniej jednak w wieku XVIII to właśnie powiązanie bibliografii z prak‑
tyką bibliotek znalazło zastosowanie w działaniach o charakterze dydaktycznym. 
Bibliografię doceniono jako element sprzyjający uporządkowaniu ksiąg, zawartej 
w nich wiedzy. Zaczęto tę nową dyscyplinę wykładać w szkołach wyższych24. Za‑
gadnienia te pojawiły się pod koniec wieku XVIII w programach szkolnych we 
Francji, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych Nicolasa‑
 ‑Louisa François de Neufchâteau z  11 listopada 1798 roku. Rozporządzenie 
dotyczyło zorganizowania przy szkołach centralnych dwuletnich kursów dla 
bibliotekarzy i  bibliografów na temat znajomości książek25. Pojawienie się tego 
rodzaju zagadnień w  oświacie wiązało się z  praktycznym zapotrzebowaniem 
na bibliotekarzy, którzy opanowali umiejętność porządkowania, katalogowania 
i klasyfikowania ksiąg przejętych w czasie Rewolucji Francuskiej z  sekularyzo‑
wanych klasztorów i zarekwirowanych kolekcji przeciwników wydarzeń26.

Od roku 1798/1799 kurs bibliografii w  École Centrale w  Vésoul w  depar‑
tamencie Haute ‑Saône prowadził Gabriel Étienne Peignot (1767–1849), zatrud‑
niony tam jako bibliotekarz. Nie wiadomo, jak długo trwało szkolenie  – jego 
program nie zachował się, można tylko, za B. Koredczuk, wnioskować, że był 
zbliżony do poglądów wyrażonych przez tego teoretyka w Dictionnaire raisonné 

23 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 14.
24 Nauczanie w  zakresie historii literatury, wraz z  bibliografią, elementami nauki o  książ‑

ce i  bibliotekoznawstwa, najwcześniej pojawiło się w  niemieckich programach uniwersyteckich 
i  gimnazjalnych. Od 1669 roku profesor grecystyki i  bibliotekarz uniwersytetu w  Helmstedt, 
M. Schmid, w ramach tzw. zajęć prywatnych wykładał historię literatury i bibliotekoznawstwo. 
A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki…, s. 36–37. Por. też S. Konopka: O bibliografii lekarskiej 
i analizie bibliograficznej. (Referat wygłoszony w Sekcji Historycznej XV Zjazdu Lekarzy i Przyrod‑
ników Polskich we Lwowie). Lwów 1937. [Odbitka], s. 3.

25 J. Muszkowski: Katedra bibliografii w  Szkole Głównej Warszawskiej. Referat wygłoszony 
na posiedzeniu Związku Bibliotekarzy Polskich w  dniu 17 lutego 1918 r. Warszawa ; Lwów 1918, 
s. 3; B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii. „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802–1804) 
Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja. Wrocław 2005, s. 17.

26 W  listopadzie 1791 roku w  Paryżu powołano nawet Bureau de bibliographie (biuro do 
spraw bibliografii) podporządkowane Comitè d’instruction publique (komitetowi oświaty pub‑
licznej). Zadaniem nowo powstałej instytucji było koordynowanie prac polegających na opraco‑
waniu zbiorów. B. Koredczuk: Początki kształcenia bibliotekarzy we Francji na przełomie XVIII 
i  XIX wieku  – kursy bibliografii w  szkołach centralnych. „Roczniki Biblioteczne” R. 47 (2003), 
s. 18–19.
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de bibliologie (T. 1–2 oraz suplement, Paris 1802–1804)27. 20 kwietnia 1798 roku, 
w Auxerre, w departamencie Yonne koło Paryża, wykładowcą bibliografii został 
François Xavier Laire (1738–1801), którego autorka Początków teorii bibliologii… 
uznała za prekursora nauczania bibliografii. Kursy zainicjowane przez ministra 
N. ‑L.F. de Neufchâteau organizowano też w tzw. departamentach przyłączonych 
do Republiki Francuskiej w wyniku wojen. Na terenie Belgii powstały projekty 
dwóch takich kursów: w  Mons, gdzie od 1798 roku działała szkoła centralna, 
w której pracował bibliotekarz Philibert Delmott (nie przygotował on programu 
kursu, tylko wykaz współczesnych, najpotrzebniejszych w  bibliotece książek 
z zakresu bibliografii i nauki o książce, spisów bibliograficznych i wydawnictw 
słownikowych), oraz w  Gandawie, gdzie bibliotekarzem był Charles Van 
Hulthem, autor Programme de la Leçon de Bibliographie et d’Histoire littéraire 
qui doit se donner à l’École centrale du département de l’Escaut, l’an IX, de la 
République française. W 1821 roku w Paryżu, przy Sorbonie, powołano École de 
Chartres, gdzie kształcono bibliotekarzy i  archiwistów. Należy zwrócić uwagę 
na program nauczania bibliografii realizowany tam od 1847 do 1868 roku 
przez Auguste’a Valleta de Viriville’a (1815–1868) i kontynuowany do 1895 roku  
przez Anatole’a de Montaiglona (1824–1895)28.

Treści zapoczątkowanych pod koniec wieku XVIII wykładów bibliografii 
F.X. Laire’a  (wielce prawdopodobne że także G.É. Peignota, A.V. de Viriville’a) 
miały charakter historyczny, stanowiąc odzwierciedlenie poglądów Michaela 
Denisa (1729–1800)29, który w  latach 1757–1784 prowadził zajęcia z  literatury 
i  księgoznawstwa w  wiedeńskim Theresianum (o  czym będzie jeszcze mowa). 
F.X. Laire połowę spotkań poświęcił dziejom pisma, rękopisom, elementom 
paleografii i dyplomatyki oraz historii drukarstwa, zaś G.É. Peignot tak mocno 
wyeksponował warstwę historyczną w swoim dziele, że cechę tę uznano za cha‑
rakterystyczną dla jego systemu teoretycznego30. F.X. Laire w trakcie kursu po‑

27 Wpływ na poglądy G.É. Peignota wywarli m.in.: G.F. Debure, J.F. Née de la Rochelle 
i M. Denis. B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii…, s. 64.

28 S. Ptaszycki: Encyklopedia nauk pomocniczych historii i  literatury polskiej. Lublin 1921, 
s. 37.

29 Praca M. Denisa pt. Einleitung in die Bücherkunde zainspirowała F.X.  Laire’a 
i C.‑L. Coste’a (1762–1834), który od 1800 roku zamierzał prowadzić kurs bibliologii w École Cen‑
trale w  Besançon w  departamencie Doube. Kurs ten nie doszedł do skutku, gdyż C. ‑L.  Coste 
skupił się w pracy na inwentaryzacji zbiorów w kierowanej przez siebie bibliotece. W słowniku 
G.É. Peignota zachował się jednak program projektowanych zajęć. C. ‑L. Coste podzielił zagad‑
nienia bibliografii na trzy części: bibliografię w ścisłym tego słowa znaczeniu – czyli opis formy 
i materii ksiąg rękopiśmiennych i drukowanych; klasyfikacje ksiąg (tu opierał się na dokonaniach 
F. Bacona, ale zastosował też własny podział nauk na: historię – naturalną, cywilną i kościelną, 
naukę – o przyrodzie, etykę i teologię, sztukę – fizykalną, wyzwoloną i magiczną lub wróżbiar‑
ską); książki z  punktu widzenia przedmiotu, który opisywały (tu o  sposobach czytania ksiąg). 
K.R. Simon: Istoriâ inostrannoj bibliografii. Moskva 1963, s. 308; B. Koredczuk: Początki kształ‑
cenia bibliotekarzy…, s. 29–31.

30 A. Żbikowska ‑Migoń: Historia książki…, s. 49–50.



Rozdział 1. Teoria bibliografii do początków wieku XX42

dawał wiele informacji bibliotekarskich, a G.É. Peignot – z zakresu księgarstwa. 
W programach nauczania bibliografia jawiła się jako wielopłaszczyznowa nauka, 
obejmująca dzieje pisma i  książki (od czasów najdawniejszych do wieku  XV, 
wraz z  paleografią, dyplomatyką i  elementami sztuki, księgarstwem, bibliote‑
karstwem, użytkowaniem książki), historię drukarstwa, metody rozpoznawania 
rzadkich i cennych książek oraz ich klasyfikowanie31. Ta część programów zajęć 
obejmowała więc elementy umiejętności bibliograficznych. Za sprawą klasyfika‑
cji bibliograficznych i programu nauczania M. Denisa połączono też bibliografię 
i historię literatury (np. na kursach Ch. Van Hulthema). Zadaniem edukacyjnym 
bibliografii było ukazywanie sylwetek autorów i  ich dzieł z  różnych obszarów 
wiedzy, wraz ze wskazaniem wartości materiałów oraz tych autorów, którzy 
przyczynili się do rozwoju nauki. Druga część zajęć, związana z historią litera‑
tury, dotyczyła dziejów, rozwoju i osiągnięć nauk humanistycznych, sztuk i nauk 
ścisłych32. W  Paryżu, w  École de Chartres, od 1868 roku zwrócono również 
uwagę na: analizę źródeł informacji i badań, przydatnych w studiach historycz‑
nych oraz w opisach i klasyfikacji książek w bibliotekach publicznych; badania 
najważniejszych i  swoistych cech książek od starożytności; charakterystykę 
technicznych aspektów funkcjonowania bibliotek w  ich historycznym rozwoju, 
w  tym tworzenie katalogów. Bibliografia miała być zatem przewodnikiem 
po świecie nauki, włączono do niej wiedzę o  rodzajach spisów, dzieje książki, 
księgarstwa i bibliotek33. Część treści kursów była bliska dziejów piśmiennictwa 
(jak chciał N. ‑L.F. de Neufchâteau), a  nie jedynie dziejów bibliologii czy tym 
bardziej bibliografii. Nie przysłużyły się one zatem wystarczająco ukształto‑
waniu doświadczonych w  opracowaniu zbiorów bibliotekarzy ‑bibliografów 
we współczesnym rozumieniu, stanowiły jednak element rozwoju teorii nowej  
dyscypliny.

Bibliografia, która wyrosła z  utylitarnych potrzeb, w  XVIII i  początkach 
XIX wieku przestała być narzędziem porządkującym świat książek i ułatwiają‑
cym ich odszukanie. Stała się konglomeratem różnych umiejętności, a  przede 
wszystkim wiedzy na temat funkcjonowania książki na różnych etapach jej 
istnienia  – od wytworzenia do użytkowania. W  jej ramach rozpatrywano za‑
gadnienia filologiczne, językoznawcze, typograficzne i bibliotekarskie. Zaczęto ją 
traktować jako naukę niezwykle ogólną, wymagającą olbrzymiej wiedzy i przy‑
gotowania, odnoszącą się nie tylko do spraw książki, ale szerzej  – wszystkich 
nauk. Od strony praktycznej umożliwiała poznawanie książek, a  następnie ich 
opis i ocenę wartości. Tak więc znany od wieków praktyczny wymiar bibliografii 

31 B. Koredczuk: Początki kształcenia bibliotekarzy…, s. 22–25. Autorka omówiła szczegóło‑
wo program kształcenia na podstawie kursu F.X. Laire’a. Por. też K.R. Simon: Istoriâ inostrannoj 
bibliografii…, s. 308.

32 B. Koredczuk: Początki kształcenia bibliotekarzy…, s. 32–34.
33 A. Nowak: Złote lata bibliografii polskiej. Ludwik Finkel i  jego dzieło. Zarys monografii. 

Warszawa 2007, s. 27.
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poszerzył się o zagadnienia teoretyczne, ściśle związane z książką i bibliotekami, 
oraz o krytykę źródeł. Wpływ na takie postrzeganie bibliografii miał m.in. Jean 
Joseph Rive (1730–1791), autor La Chasse aux bibliographes et antiquaires mal‑
 ‑advisés par un des eleves que M. l’Abbé Rive... (T. 1–2, Londres 1788–1789). Pró‑
bując odróżnić kilka dziedzin zajmujących się książką, posłużył się terminami: 
bibliognozja (termin ten nie przyjął się34), bibliografia (która była, słusznie, 
słowem technicznym, oznaczającym opisywanie ksiąg35) oraz bibliologia (czyli 
sztuka wejrzenia do wnętrza książki oraz przedstawienia jej historii). Docie‑
kania naukowe J.J. Rive’a były – z dzisiejszego punktu widzenia – interesujące, 
a  jednocześnie prawidłowe pod względem podziału zadań i przedmiotu badań 
obejmującego bibliografię i bibliologię.

Problemowi rozdzielenia zakresów wiedzy dotyczącej książki poświęcone były 
dociekania w początkach wieku XIX, choćby te prowadzone przez G.É. Peignota. 
Starał się on bowiem określić, czym jest bibliologia36, ale też jaki jest wzajemny 
stosunek tej nauki do bibliografii. Przez pojęcie bibliologii, a nie, jak wcześniej, 
bibliografii, rozumiał ogół wiadomości ludzkich  – czyli bibliografię w  ujęciu 
P. Marchanda i G.F. Debure’a. Była to „encyklopedia metodyczno ‑literacka”, po‑
zwalająca poznać początki ludzkiej wiedzy, jej historię, podziały, klasyfikacje oraz 
sztukę przedstawiania i zachowania wiedzy za pomocą znaków rękopiśmiennych 
i  drukowanych37. G.É. Peignotowi należy zawdzięczać szerokie pojmowanie 
zakresu bibliologii, na którą złożyły się: wiedza o  językach (glossologia – teore‑
tyczne i praktyczne badanie języków, pochodzenie języków, ich rodzaje, różnice 
językowe), dyplomatyka (nauka o piśmie – rodzaje liter i pism, materiały piśmien‑
nicze, narzędzia pisarskie, zabytki piśmiennicze, w  ich rozwoju historycznym),  
bibliopojeja (nauka o  kompozycji ksiąg), typografia (teoria drukarstwa  – zna‑ 
jomość pism drukarskich i organizacji pracy drukarń), bibliopolia (księgarstwo – 

34 J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa 
dzieła Jerzego Samuela Bandtkie Historia drukarń krakowskich – tudzież Historia Biblioteki Uniw. 
Jagiell. w  Krakowie a  przydany katalog inkunabułów polskich. T. 2. Wilno 1826, s. 253. Według 
S. Vrtela ‑Wierczyńskiego J.J. Rive rozumiał bibliognozję jako znajomość historyczną ksiąg, 
ich treści oraz krytyczne podejście do niej. S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, 
s. 5.

35 Definicja bibliografii, zdaniem Z. Mocarskiego, była zbliżona do podanej przez 
G.F. Debure’a i włączona częściowo przez G.É. Peignota. Z. Mocarski: Definicje bibliografii, bi‑
bliologii i bibliognozji J.J. Rive’a. „Silva Rerum” 1925, z. 2, s. 34.

36 Po raz pierwszy określenia „bibliologia” użył w XVI wieku U. Aldrovandi, profesor uczelni 
bolońskiej, w nieopublikowanym dziele Bibliologia. W piśmiennictwie francuskim najwcześniej 
użyto tego terminu w anonimowym dziele Biblologie [!] abrégée ou Essai sur les livres, considérés 
tant en eux ‑mêmes, que par rapport à la partie typographique et à leur valeur z 1778 roku. Nieco 
później wykorzystano go w La chasse aux bibliographes et antiquaires mal advisés… J.J. Rive’a. 
Obecnie uważa się, że to właśnie J.J. Rive nadał rękopisowi U. Aldrovandiego przypisywany mu 
tytuł. B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii…, s. 63–64.

37 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 16; M. Rulikowski: Księgoznawstwo. 
Przeszłość oraz stan obecny…, s. 14; W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 140.
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z  niezbędną wiedzą bibliograficzną38, literacką i  handlową), bibliografia (rozu‑
miana jako znajomość ksiąg) oraz powszechna historia piśmiennictwa39. W zasa‑
dzie więc poglądy G.É. Peignota, wyrażone w Dictionnaire raisonné de bibliologie, 
oddały współczesne pojmowanie bibliologii jako ogólnej nauki o  książce, choć 
wkroczyły w sferę językoznawstwa. Bibliografię trafnie umiejscowił on w obrębie 
tej nauki, przypisując jej funkcje informacyjne i dokumentacyjne, to za jej przy‑
czyną można było poznać dzieje ludzkiej umysłowości. Dołączył jednak i  inne 
umiejętności, charakterystyczne – jego zdaniem – dla bibliografii, jak orientacja 
w materialnej wartości książek oraz biegłość w ich typologii i klasyfikacji (biblio‑
taktyka – podział ze względu na języki, przedmiot, formaty, alfabet)40. Ale i tu nie 
popełnił błędów – bibliografia, zwłaszcza ta stanowiąca pomoc dla bibliofilstwa, 
umożliwia przecież poznanie wartości źródeł, ułatwia ich odróżnianie i  tworze‑
nie podziałów według różnorodnych kryteriów (ten ostatni aspekt jest oczywiście 
związany także z praktyką biblioteczną i informacyjną). 

Niestety, na początku wieku XIX terminologia nauki o  książce była wciąż 
nieustabilizowana. Zatem nie tylko termin „bibliologia”, ale i  „bibliografia” 
posłużyły G.É. Peignotowi do określenia sumy wiedzy na temat formy ze‑
wnętrznej i  wewnętrznej ksiąg; wiedza ta miała być uzupełniona znajomością 
piśmiennictwa z zakresu dziejów bibliotek, drzeworytnictwa, miedziorytnictwa, 
drukarstwa, papiernictwa, oprawoznawstwa i  rozmaitych spisów bibliograficz‑
nych, a  także nauk odleglejszych  – dyplomatyki, paleografii, numizmatyki, 
archeologii, historii nauki i ksenografii. Stosunek obu dziedzin względem siebie 
był więc niejasny41, tym bardziej że w  1804 roku G.É. Peignot stwierdził lako‑
nicznie, iż bibliografia jest nauką obejmującą poznawanie książek, opisywanie 
ich prawidłowo oraz klasyfikowanie, jest też źródłem kierującym do nowszych, 
lepszych wydań książek. Włączył do niej bibliologię, mającą pełnić funkcję 
wprowadzającą do poznania bibliografii. Tak więc tym razem to bibliografia 
była nauką obszerniejszą niż bibliologia. 

Próbując dookreślić miejsce bibliografii w  klasyfikacji nauk, w  1810 roku 
opublikował Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives (Paris 
1810), a dwa lata później Répertoire bibliographique universel contenant la notice 
raisonné des bibliographies spéciales publiées jusqu’à ce jour et d’un grand nombre 
d’autres ouvrages de bibliographie relatifs à l’histoire littéraire et à toutes les partie 

38 Umiejętność sporządzania opisów bibliograficznych, oceny książek, opracowania katalo‑
gów księgarskich. B. Koredczuk: Rozwój poglądów Gabriela Etienne’a  Peignota na bibliologię 
i bibliografię w świetle „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802–1804) i „Répertoire bibliographi‑
que universel” (1812). „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” Z. 15 (2004), s. 65–66.

39 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 23; B. Koredczuk: Początki teorii biblio‑
logii…, s. 66–75.

40 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 19; B. Koredczuk: Rozwój poglądów 
Gabriela Etienne’a Peignota…, s. 66–67.

41 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 141.
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de bibliologie (Paris 1812). W  pierwszym z  dzieł dokonał podziału bibliografii 
praktycznej na specjalną, która miała dostarczyć wiedzy o  treści dokumen‑
tów, oraz ogólną, obejmującą wiadomości o  stronie materialnej, zdobnictwie 
i druku książki42. W drugiej z wymienionych publikacji dowodził natomiast, że 
bibliografii należy się miejsce oddzielne w klasyfikacjach nauk, na ich szczycie 
(jak u P. Marchanda), poza teologią, prawem, nauką i  sztuką, literaturą piękną 
i historią. To bibliografia dawała wyobrażenie o dziełach43. Tytułowa bibliografia 
uniwersalna miała się zatem składać z: historii literatury, czyli piśmiennictwa; 
bibliologii, czyli bibliografii elementarnej (była to teoria bibliografii); bibliografii 
ogólnej i specjalnej44. 

Można zaobserwować znaczną ewolucję poglądów tego teoretyka. Pró‑
bując sprecyzować system stosowanej w  wieku XIX terminologii, wyznaczyć 
odrębne miejsce bibliologii w  systemie klasyfikacyjnym, nie do końca umiał 
jednoznacznie wskazać granicę między bibliografią a  bibliologią, nie stworzył 
wiążącej definicji terminów, czasem to bibliografia była częścią bibliologii, 
a  czasem odwrotnie. Można zatem przyjąć, że nie był jeszcze świadom róż‑
nic między dyscyplinami oraz łączących je związków. Nie przeszkadzało to 
jednak w  recepcji jego myśli w  teoriach francuskich, rosyjskich i  angielskich 
badaczy zagadnień książki początków XIX wieku45. Odnaleźć je można m.in. u:

42 B. Koredczuk: Rozwój poglądów Gabriela Etienne’a Peignota…, s. 71.
43 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 141.
44 Historia piśmiennictwa miała dawać wiedzę o „idei historii przedmiotu” i autorach, czyli 

pomagać w trafnej ocenie książek. Z kolei bibliologia (bibliografia elementarna) stanowiła wstęp 
do bibliografii, umożliwiając poznawanie książki pod względem jej treści i strony materialnej – 
stąd konieczność znajomości języków i  rodzajów twórczości pisarskiej. Dzieła zaliczone przez 
G.É. Peignota do bibliologii zostały przez niego podzielone na kilka kategorii, a mianowicie: roz‑
prawy elementarne pozwalające poznać stronę materialną książek, formaty, wydania, systemy 
bibliograficzne, prowadzenie bibliotek, dające umiejętność sporządzania katalogów czy organi‑
zacji publicznych licytacji; rozprawy szczegółowe – dysertacje o książkach rzadkich, bibliotekach, 
sławnych drukarzach i księgarzach itd.; rozprawy o sztuce typograficznej; rozprawy o sztuce pa‑
pierniczej; rozprawy o introligatorstwie; rozprawy o handlu księgarskim; zbiory aktów prawnych 
dotyczących drukarstwa i księgarstwa. Trzecim działem bibliografii była bibliografia ogólna albo 
właściwa (ścisła), którą pojmował jako naukę zajmującą się wydaniami książek, określeniem stop‑
nia ich rzadkości, wartości wewnętrznej i zewnętrznej oraz wskazaniem miejsca w systemie kla‑
syfikacji. Do bibliografii ogólnej zaliczył dzieła w następującej kolejności: biblioteki uniwersalne, 
czyli katalogi książek wszelkiego rodzaju, katalogi bibliotek publicznych, prywatnych, katalogi 
księgarskie, słowniki bibliograficzne, czasopisma bibliograficzne i typograficzne, czasopisma lite‑
rackie i produkcja periodyczna, której celem miała być informacja o nowych publikacjach. Z ko‑
lei bibliografia specjalna obejmowała jeden rodzaj dzieł – wszystkie lub prawie wszystkie dzieła 
dotyczące jakiegoś przedmiotu. W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 141–143; 
B. Koredczuk: Rozwój poglądów Gabriela Etienne’a Peignota…, s. 71–75; Eadem: Początki teorii 
bibliologii…, s. 75–84.

45 Od drugiej połowy XIX wieku oddziaływanie teorii G.É. Peignota było coraz słabsze; pro‑
ces ten – jak podkreśliła B. Koredczuk – był zauważalny w pracach polskich bibliografów. B. Ko‑
redczuk: Początki teorii bibliologii…, s. 145.
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Martina Silvestre’a  Boularda (ok. 1750–ok. 1809), który ogłosił Traité élémen‑
taire de bibliographie contenant la manière de faire les inventaires, les prisées, 
les vent es publiques et de classer les catalogues (T. 1–2, Paris 1804–1805); 
Claude’a  François Acharda (1751–1809), autora Cours élémentaire de biblio‑
graphie ou la science du bibliothécaire. Ouvrage mis à la portée des élèves des 
lycées et des écoles secondaires (T. 1–3, Marseille 1806–1807)46 czy u syna księ‑
garza, Jacques’a  Charles’a  Bruneta (1780–1867), autora Manuel du libraire et 
l’amateur de livres contenant: 1 un nouveau dictionnaire bibliographique… 2 une 
table en forme, de cataloque raisonné (T. 1–3, Paris 1809; wydanie postdatowane 
na 1810)47. Na wschodzie Europy G.É. Peignot znalazł naśladowców w osobach: 
Wasylego Grigoriewicza Anastasiewicza (1775–1845)48, bibliotekarza, bibliografa 
i  sekretarza petersburskiej kancelarii Adama Czartoryskiego49 i hrabiego Mi‑
kołaja Piotrowicza Rumiancewa, który swoją koncepcję przedstawił w artykule 
O bibliografii z 1811 roku50; oraz Wasyla Stiepanowicza Sopikowa (1765–1818)51, 
autora narodowej bibliografii Opyt rossijskoj bibliografii (Č. 1–5, Peterburg 

46 Jako autor tego dzieła wpisał się do podręczników bibliografii. Było to pierwsze tego typu 
opracowanie w porewolucyjnej Francji. K.R. Simon: Istoriâ inostrannoj bibliografii…, s. 311.

47 Drugie wydanie ukazało się w czterech tomach w Paryżu w 1814 roku, trzecie też w czte‑
rech tomach w 1820 roku, czwarte w pięciu tomach w latach 1842–1844, a piąte w sześciu wolumi‑
nach między 1860 a 1865 rokiem.

48 W.G. Anastasiewicz, co prawda, nie cytował go wprost, ale wzorował się na jego poglą‑
dach, nazywając bibliografię nauką o książkach. Miała to być ogólna wiedza, związana z innymi 
dziedzinami. M.A. Briskman: V.G. Anastasevič i voprosy teorii bibliografii. „Trudy. Leningradskij 
Gosudarstvennyj Bibliotečnyj Institut imeni N.K. Krupskoj” T. 1 (1956), s. 143–145.

49 W.G. Anastasiewicz utrzymywał kontakty z  przedstawicielami nauki polskiej: S.B. Lin‑
dem, F. Bentkowskim, ks. A. Osińskim, księgarzem wileńskim J. Zawadzkim oraz jego doradcą, 
K. Kontrymem. Od 1811 roku był też członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 
które zwróciło się do niego z prośbą o informacje bibliograficzne dotyczące Biblioteki Załuskich. 
Pracował nad katalogiem ogólnym polskiego piśmiennictwa, ale nie udało się go opublikować. 
J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii w Polsce. Wrocław 1953, s. 46.

50 Opublikowany w  czasopiśmie „Ulej” w  1811 roku (č. 1, nr 1, s. 14–28). Była to pierwsza 
rosyjska wypowiedź poświęcona teorii bibliografii i bibliologii. Po wystąpieniu W.G. Anastasie‑
wicza rosyjskie środowisko naukowe przez wiele lat nie było zainteresowane podejmowaniem 
analiz dotyczących problemów teoretycznych i terminologicznych związanych z nauką o książce 
i bibliografią.

51 N.K. Lelikowa potwierdziła, że obaj bibliografowie rosyjscy czerpali z teorii G.É. Peignota, 
np. wstęp do bibliografii W.S. Sopikowa był tłumaczeniem fragmentów dzieła francuskiego teo‑
retyka. Wspomniany autor następująco zdefiniował bibliografię: „jest najpełniejszą ze wszystkich 
gałęzi ludzkiej wiedzy. Ten, który się jej poświęca, musi nieustannie badać dzieła starożytnych 
i współczesnych. Języki, logika, krytycyzm, filozofia, geografia, chronologia, historia, paleografia 
i  dyplomatyka są dla niego podstawowymi naukami. Jest on również zobowiązany do zazna‑
jomienia się z  historią drukarstwa i  wielkich drukarzy, wydawców i  z  całym procesem druko‑
wania”. Fragment ten był dosłownym przytoczeniem G.É. Peignota, choć samego Dictionnaire 
raisonné de bibliologie w  źródłach W.S. Sopikow nie podał. Cyt. za: B. Koredczuk: Początki 
teorii bibliologii…, s. 144.
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1813–1821). Francuska myśl naukowa miała również wpływ na rozwój piśmien‑
nictwa angielskiego (aż do końca XIX wieku), za sprawą Thomasa Hartwella 
Horne’a (1780–1862), bibliotekarza British Museum, który zawarł swoje poglądy 
w An introduction to the study of bibliography (London 1814)52.

W  refleksjach na gruncie założeń G.É. Peignota praktyka księgarska nadal 
wpływała na doszukiwanie się silnych związków bibliografii z  zamiłowania‑ 
mi bibliofilskimi. Bibliografia miała być metodą dokładnego badania ksiąg  
(np. J.Ch. Brunet)53 i służąc kolekcjonerstwu, wywierać wpływ na to, jakie cechy, 
wiedzę i  umiejętności powinni posiadać bibliografowie. Wciąż wymagano od 
nich studiów nad cennością i unikatowością ksiąg, rozważań na temat ich zawar‑
tości i użyteczności handlowej (np. M.S. Boulard), znajomości języków obcych, 
historii i początków nauk oraz dziejów literatury, by mogli poznać losy książek, 
ich treść i myśli autorów (np. C.F. Achard)54. Kontynuatorzy idei G.É. Peignota 
wskazali ponadto – podobnie jak on sam i G.F. Debure – na związki bibliografii 
z  historią piśmiennictwa, ale np. J.Ch. Brunet potraktował obie dyscypliny jak 
osobne części systemu klasyfikacyjnego w obrębie historii55. Związki bibliografii 
z  bibliofilstwem na tyle mocno wpłynęły na opinie tego właśnie teoretyka, że 
wyróżnił on dwa rodzaje bibliografii, w  zależności od funkcji, jakie pełniła. 
Bibliografia czysta umożliwiała tworzenie spisów bibliograficznych, czyli była 
tak naprawdę zbiorem umiejętności służących do praktycznego wykonawstwa 
rejestrów, a zakres bibliografii praktycznej obejmował poznanie cech fizycznych 
druków, ich ocenę, wyróżnienie zalet, rozróżnienie wydań czy wreszcie odkrycie 
brakujących elementów opisów56. 

Bibliografia była uznawana za utylitarną metodę badawczą, dziś moglibyśmy 
rzec, pomocniczą dla ogólnej historii kultury. To wytypowanie funkcji biblio‑
grafii poprowadziło J.Ch. Bruneta dalej. Potrafił on bowiem rozróżnić – w zależ‑
ności od potrzeb i  zainteresowań czytelników – bibliografie „techniczne”, czyli 
bibliofilskie, oraz bibliografie, z których mogli korzystać naukowcy, ze względu 
na walory treści zebranych w nich opisów książek57. Wydzielił zatem – zgodnie 
ze współczesną nomenklaturą  – bibliografie o  charakterze bibliofilskim oraz 
bibliografie dziedzin i zagadnień. Poglądy J.Ch. Bruneta może nie wyróżniały się 

52 Od T.H. Horne’a wywodzi się tradycja angielskiej bibliografii historycznej, która wniosła 
do nauki o książce metody badawcze i materiał faktograficzny związany z dawną książką, ale nie 
wywarła większego wpływu na kształtowanie się teorii bibliologii. K. Migoń: Nauka o książce…, 
s. 34.

53 Np. W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 37.
54 K.R. Simon: Istoriâ inostrannoj bibliografii…, s. 312–313.
55 T. Żmijewska: Monografia Jacques’a Charles’a Bruneta jako przykład opracowania biblio‑

grafii bibliofilskiej. „Folia Bibliologica” R. 36–37 (1988–1989), s. 94; B. Sosińska ‑Kalata: Klasyfi‑
kacja. Struktury organizacji…, s. 92–93.

56 T. Żmijewska: Monografia Jacques’a Charles’a Bruneta…, s. 94–95.
57 M. Dembowska: Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera. Wyd. 3 uzup. Warszawa 

2001, s. 13.
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szczególną oryginalnością58, brakowało w nich wyraźnego wskazania opisowego 
charakteru bibliografii, co wcześniej podkreślili G.F. Debure i  G.É. Peignot, 
ale to właśnie ten teoretyk trafnie wskazał zróżnicowane zadania bibliografii, 
ukształtowane przez wieki przez praktykę bibliograficzną, a  tym samym zdefi‑
niował rodzaje opracowań bibliograficznych.

W przedrewolucyjnej Rosji terminy „bibliografia” i „bibliologia” początkowo 
utożsamiano ze sobą. Bibliografia jawiła się jako część historii nauki ukazująca 
dorobek narodów i  dziedzin, najrozleglejsza z  nauk, umożliwiająca badanie 
rozwoju ludzkiego poznania i  oświaty59. W  odróżnieniu od J.Ch. Bruneta 
wskazywano opisowy charakter bibliografii  – za sprawą W.G. Anastasiewicza. 
W Anglii uczynił to T.H. Horne. W węższym znaczeniu bibliografia obejmowała 
opis ksiąg rzadkich i  cennych, zarówno rękopiśmiennych, jak i  drukowanych, 
a w szerszym pojmowaniu – w nauce angielskiej – historię pisma, książki i bi‑
bliotek, dzieje drukarstwa, rodzaje książek, ocenę ich rzadkości, klasyfikacje 
ksiąg (miała wskazywać miejsce książki w  systemie nauk), a  także publikacje 
historycznoliterackie i spisy bibliograficzne60. W Rosji łączyła się z umiejętnością 
klasyfikowania oraz ogólną znajomością ksiąg. Wyraźnie podkreślono tę cechę 
bibliografii, która dawała sposobność poznawania treści książek, co uczyniło 
z  niej narzędzie ich krytycznej analizy. Takie koncepcje otworzyły drogę roz‑
woju bibliografii krytycznej i  zalecającej. Bibliografii przypisano także zadania 
społeczne, dzięki niej bowiem możliwe było badanie zmian gustów czytelniczych 
oraz wykorzystanie spisów piśmiennictwa w działalności bibliotecznej61. Nauka 
ta stała się więc odpowiedzialna za socjologiczne aspekty funkcjonowania  
piśmiennictwa.

W tym samym czasie co we Francji teoria bibliografii zrodziła się w oświe‑
ceniowych Niemczech, gdzie dążono do upowszechniania oświaty, a  uczonego 
postrzegano jako tego, kto porządkuje i  systematyzuje zdobyte wiadomości, 
a  nie tylko odkrywa nowe prawidła. Za poziom wiedzy w  społeczeństwie od‑
powiadali uczeni i  pisarze, ale  – podobnie jak we Francji  – również księgarze 

58 Choć zdaniem L.J. Živnego poglądy te rozwinęły się ponad praktyczne nastawienie do 
bibliografii F.A. Eberta (o  czym będzie jeszcze mowa), którego wypowiedzi zostały uznane za 
przełomowe. W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 38.

59 M.A. Briskman: V.G. Anastasevič…, s. 136; K. Migoń: Z problematyki teorii księgoznaw‑
stwa w  ZSRR. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 5 (1967), s. 10–11; 
G.  Fomin: Izbrannoe. Moskva 1975, s. 63; G.N. Diomidova: Bibliografiâ. Obŝij kurs. Pod red. 
A.I. Barsuka. Moskva 1978, s. 34; K. Migoń: Rosyjska szkoła nauki o książce. W: Wspólnota pa‑
mięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Pod red. J. Gwioździk, 
J. Malickiego. Katowice 2006, s. 68.

60 J.D. Brown: A  manual of practical bibliography. London [1906], p. 2–3; Z. Mocarski: 
Wstęp do bibliografii. 1919/1920. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, sygn. Cim. Bibl. Z. 123, 
s. 4; W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 28–29.

61 Ta myśl W.S. Sopikowa nie znalazła kontynuatorów. N.V. Zdobnov: Istoriâ russkoj biblio‑
grafii do načala XX veka. 3 izd. Moskva 1955, s. 170. 
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i  drukarze. Narastało zainteresowanie książką jako narzędziem informacji62, 
w  związku z  czym zrodził się ruch bibliofilski. O  ile we Francji bibliografia 
była nauką i  umiejętnością podporządkowaną kolekcjonerstwu, identyfikacji 
rzadkich i  cennych wydań, o  tyle nauka niemiecka upatrywała sens i  cel ist‑
nienia bibliografii w praktycznej dziedzinie, jaką było bibliotekarstwo63. Uczeni 
niemieccy, jak choćby wspominany J.M. Francke, wiązali ją też z zagadnieniami 
bibliologicznymi. W  szczególny sposób byli zainteresowani treścią książek, 
natomiast ich unikatowość i  osobliwość traktowali jak cechy wtórne, które 
podnosiły wartość naukową źródła, ze względu na jego mniejszą dostępność64. 
W  schematach klasyfikacyjnych bibliografię i  dzieje piśmiennictwa połączono 
z  naukami filologicznymi, co widać wyraźnie w  poglądach wymienionego już 
M. Denisa65 oraz Friedricha Adolfa Eberta (1791–1834), sekretarza biblioteki 
królewskiej w  Dreźnie. Teoretycy niemieckiego kręgu kultury wywodzili się 
ze środowisk naukowych i  bibliotekarskich. M. Denis  – wykładowca logiki, 
metafizyki i retoryki w instytucie szlacheckim w Wiedniu – był związany z or‑
ganizacją szkolnictwa i bibliotekarstwem. Zajął się uporządkowaniem biblioteki 
Piusa N. Garellego w celu udostępnienia jej studentom. Ta praktyka przyczyniła 
się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z książką, dlatego M. Denis 
poprosił władze Theresianum o  możliwość prowadzenia wykładów z  historii 
piśmiennictwa i  bibliografii66. Stały się one przyczynkiem do opracowania 
Grundriß der Bibliographie oder Bücherkunde, nach welchem an der k. k. theres. 
Ritterschule, auf Anleitung des Aufsehers der k. garellischen Bibliothek und Leh‑
rers der Bibliographie und Literargeschichte (Wien 1775) oraz Einleitung in die 
Bücherkunde (Bd. 1–2, Wien 1777–1778). Doświadczenie zawodowe i  pragma‑
tyczny stosunek do bibliografii spowodowały, że M. Denis włączył do bibliografii 
dyplomatykę (wiedzę o  piśmie i  rękopisach), drukarstwo, bibliotekologię, czyli 
bibliotekarstwo (zasoby bibliotek, dobór piśmiennictwa, jego zabezpieczenie 
i porządkowanie, katalogi i systemy biblioteczne) oraz same spisy bibliograficzne 
(katalogi książek). W porównaniu z francuskimi koncepcjami zakres dyscypliny 
uległ zmniejszeniu. Co prawda, nadal była to ogólna nauka o  książce, ale bez 
bezpośrednich związków z filologią (i nie tylko) i naukami pomocniczymi histo‑

62 Od końca XVIII wieku zaczęto mówić o naukach zajmujących się książką. W informatorze 
G. Matthiae pt. Gedanken über die beste Art, eine öffentliche Bibliothek zu ordnen, und bequeme 
Verziechnisse davon zu verfertigen z 1755 roku po raz pierwszy w Niemczech wydzielono proble‑
matykę bibliologiczną, umieszczając ją w oddzielnym dziale o nazwie historia librorum, w któ‑
rym znalazło się piśmiennictwo bibliologiczne i  informatory bibliograficzne. A.  Żbikowska‑
 ‑Migoń: Historia książki…, s. 46.

63 Z. Gaca ‑Dąbrowska: Zarys rozwoju nauki o bibliotece w Polsce do 1939 roku. „Acta Uni‑
versitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 19 (1995), s. 9.

64 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 145.
65 Dla L.J. Živnego był zręcznym kompilatorem, a nie teoretykiem. W.J. Živny: Bibliografia 

i bibliologia…, s. 23.
66 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 145–146. 
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rii, niemającymi wspólnego przedmiotu badań, jakim była książka jako całość. 
Badanie bibliograficzne miało ujawnić kto, gdzie, kiedy i  z  jakiego powodu 
napisał i  drukował księgi, jakie były ich przedmiot oraz metoda opracowania, 
kto i jak je ocenił, skomentował, skrytykował, przetłumaczył, jaka była ich szata 
zewnętrzna (historyczna znajomość ksiąg) oraz co można sądzić o przedmiocie 
książek (krytyczna znajomość ksiąg)67.

Ten system bibliografii rozszerzył ponad czterdzieści lat później F.A. Ebert, 
autor Allgemeines bibliographisches Lexicon (Bd. 1–2, Leipzig 1821–1830), 
wykształcony w  zakresie teologii, filozofii i  historii na uniwersytetach w  Wit‑
tenberdze i  Lipsku bibliograf, słusznie uznający bibliografię za naukę służebną 
wobec innych dziedzin wiedzy, zwłaszcza historii piśmiennictwa68, dla której 
była nauką pomocniczą. Pogląd ten wywarł niemały wpływ na przekonania 
praktyków i teoretyków XIX i początków XX wieku, także w Polsce. Koncepcja 
bibliografii F.A. Eberta nie odznaczała się jednak szczególną oryginalnością, jako 
że jej twórca – za G.F. Deburem i G.É. Peignotem – podkreślił opisowy charak‑
ter tej nauki, uznając, że jej celem jest ukazanie płodów pisarskich wszystkich 
ludów i czasów. Od J.Ch. Bruneta przejął natomiast podział nauki na bibliografię 
czystą (umiejętniczą) i  stosowaną (opisową). Celem tej pierwszej było ukazanie 
świata książek, tego, co zostało opublikowane, co w  ogóle istniało, F.A. Ebert 
zaliczył do niej zatem spisy bibliograficzne różniące się między sobą metodą 
opracowania. Druga gałąź bibliografii powstała, gdy posiadanie książki przestało 
być przywilejem uczonych i bogatych – tym samym możliwe stało się poznanie 
jej zewnętrznej strony (materiał, pismo, druk, zdobnictwo), losów wydania oraz 
powodów cenności druku, była więc użyteczna dla zbieraczy amatorów69. 

Mimo swej funkcji pomocniczej bibliografia – w opinii F.A. Eberta – łączyła 
się z posiadaniem przez uczonych dodatkowych umiejętności (znajomość języ‑
ków obcych, ogólne wiadomości encyklopedyczne i  historyczne, chronologia, 
paleografia, historia i teoria drukarstwa, znajomość sztuk zdobniczych, biblio‑
tekarstwa i księgarstwa)70. Tak więc u F.A. Eberta, podobnie jak u G.É. Peignota, 
była bardzo szeroką dyscypliną71. Przez autora Allgemeines bibliographisches Le‑
xicon została potraktowana jak narzędzie krytyki bibliograficznej, wymagające 
od badacza wiedzy encyklopedycznej, historycznej, znajomości języków obcych, 
techniki druku i zdobnictwa, orientacji w sposobach rozpowszechniania ksiąg, 

67 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 9, 12.
68 Zdaniem M. Rulikowskiego i  L.J. Živnego F.A. Ebert niezbyt celnie nazwał bibliogra‑

fię „kodeksem dyplomatycznym historii literatury” oraz „najpewniejszym miernikiem kul‑ 
tury i działalności literackiej”. M. Rulikowski: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny…, 
s. 15–16; W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 32

69 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 22.
70 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 32.
71 „Brak jednolitej idei przewodniej” nie pozwolił K. Migoniowi nazwać tego schematu bi‑

bliologią. K. Migoń: Nauka o książce…, s. 34–35.



511.1. Początki teorii bibliografii na świecie

a  więc księgarstwa i  bibliotekarstwa. Teoretyk ten nie tylko nie określił we 
właściwy sposób przedmiotu bibliografii, ale niejako cofnął dokonania teorii 
do początków wieku XIX, kiedy bibliografia stanowiła zespół wiedzy i  umie‑
jętności księgoznawczych, językoznawczych, historycznych, wraz z  naukami 
pomocniczymi.

Okres po opublikowaniu Allgemeines bibliographisches Lexicon Mieczysław 
Rulikowski i  Zygmunt Mocarski określili mianem mało wnoszącego do teorii 
dyscypliny. Ten pierwszy napisał nawet, że: 

nie ma do zanotowania nic takiego, co posiadałoby istotne znaczenie dla 
tej umiejętności. Osiągnąwszy punkt na razie szczytowy w ebertowskim 
systemie, księgoznawstwo przez długi czas, bo niemal do końca wieku, 
żyło tym systemem nie zdobywając się na krok dalszy. Za to w  ciągu 
tego okresu wegetacji w  dziedzinie teorii rozwija się bardzo ożywiona 
działalność w  dwóch innych kierunkach: gromadzenia i  opracowywa‑
nia materiałów bibliograficznych oraz w zakresie bibliotekarstwa prak‑
tycznego72. 

Potwierdzeniem tych słów mogą być koncepcje opracowane w  latach 
trzydziestych XIX wieku przez Jeana Pie Namura (1804–1867) z  uniwersytetu 
w Louvain, bibliotekarza Bibliothèque royale de Belgique, który – podobnie jak 
wcześniej W.S. Sopikow, M. Denis i F.A. Ebert – powiązał bibliografię z działal‑
nością bibliotek. W Manuel du bibliothécaire (Bruxelles 1834)73 utożsamił zajęcie 
bibliografa i bibliotekarza. Oddzielił wiedzę bibliograficzną od historii literatury, 
umieszczając ją wśród nauk pomocniczych historii74, ale już jej zakres określił 
standardowo (historia sztuki pisania i  dyplomatyka, historia drukarstwa, ste‑
reotypia, księgarstwo, znajomość książek  – według Krzysztofa Migonia był to 
rozbudowany dział właściwej bibliografii, bibliotekarstwo, przegląd literatury 
periodycznej i  krytycznej różnych państw oraz varia). W  wydanym pięć lat 
później Projet d’un nouveau système des connaissances humaines (Bruxelles 
1839) bibliografię  – właściwie  – podporządkował bibliologii, a  tę ulokował we 
wstępie do ludzkich umiejętności75, a więc tak szeroko, jak uczynili to teoretycy 
francuscy.

Pierwsi twórcy koncepcji bibliografii jako nauki borykali się zatem z trudną 
do zdefiniowania materią. Zidentyfikowali, co prawda, problem nowej wiedzy 
i  zespołu umiejętności związanych z  książką jako przedmiotem materialnym, 

72 M. Rulikowski: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny…, s. 20.
73 O  posądzeniach o  plagiat dzieła G.É. Peignota Dictionnaire raisonné de bibliologie por. 

B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii…, s. 133–135.
74 A. Żbikowska ‑Migoń: Bibliografie bibliologiczne i bibliotekoznawcze. Rozwój i stan obec‑

ny. „Studia o Książce” T. 10 (1980), s. 7.
75 K. Migoń: Nauka o książce…, s. 31–32.
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mającym swoją historię, wygląd i  treść. Nie potrafili jednak jeszcze odpowied‑
nio nazwać tej wiedzy, a  tym bardziej określić jej zakresu. Mieli świadomość, 
że ten zbiór informacji o książce to dziedzina o charakterze historycznym bądź 
filologicznym, opisowym, czasem krytycznym. Dziedzina ta była związana 
z  dziejami piśmiennictwa, najczęściej utożsamiana z  najogólniejszą wiedzą – 
wiedzą o wszystkich książkach wszystkich czasów i narodów. Powoli dojrzewały 
też poglądy utożsamiające bibliografię z metodą badawczą niezbędną dla przed‑
stawicieli wszelkich gałęzi nauki. Zdawano sobie sprawę z wartości bibliografii 
jako narzędzia porządkującego uniwersum nauki oraz narzędzia poszukiwań. 
Na te właśnie utylitarne funkcje bibliografii, łączące ją z  praktycznym wyko‑
nawstwem spisów, zaczęto zwracać uwagę, ale dociekania te rozwinięto w epoce 
późniejszej.

W początkach XIX wieku termin „bibliografia” oznaczał zatem teorię wiedzy/
nauki o  książce, ale także zagadnienia praktyczne. Teorią tej nauki miała być 
bibliologia (jak u  G.É. Peignota), nazwana również filozofią bibliografii (przez 
W.G. Anastasiewicza)76. Próbowano jeszcze, bez rezultatów, rozdzielić zakresy 
pojęć bibliologii i  bibliografii, tej pierwszej najczęściej przypisując znaczenie 
nauki teoretycznej i  historycznej, wspomagającej bibliografię w  jej zadaniach 
praktycznych i opisowych. Był to już właściwy kierunek rozumowania, widoczny 
choćby u W.G. Anastasiewicza77.

1.2. Źródła teorii bibliografii w Polsce

Tak jak w Europie, tak i w Rzeczypospolitej prace o charakterze teoretycznym 
poprzedziła praktyka, na którą niemały wpływ miał rozwój nauki, następnie 
działalności technicznej i  dydaktycznej. Zanim w  katedrach akademickich na 
terenach Polski pojawiły się pierwsze koncepcje bibliografii, rzadko uprawiano 
teorię dziedziny. Można jednak wskazać kilka prób ujmowania zagadnień 
książki w formie wypowiedzi paranaukowych i naukowych. 

Antoni Krawczyk, badając zagadnienia bibliologiczne w  twórczości pierw‑
szego polskiego bibliografa, Szymona Starowolskiego (ok. 1588–1656)78, doszukał 

76 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 3; S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, 
s. 63.

77 W.G. Anastasiewicz postrzegał bibliografię jako opis książek w  kontekście praktycznym 
i teoretycznym, a bibliologią była dla niego wspomniana filozofia bibliografii, oderwana od ma‑
terialnej i technicznej strony książek, obejmująca terminologię bibliograficzną, dyplomatykę, ar‑
chiwistykę, historię bibliotek, bibliotekoznawstwo, drukarstwo i handel książkami. A.G. Fomin: 
Izbrannoe…, s. 63; B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii…, s. 144–145.

78 W dziełach: Epitome conciliorum tam generalium, quam provincialium in Greca et Latina 
Ecclesia celebratorum (Romae 1653), Scriptorum Polonicorum Hekatontas seu centum illustrium 
Poloniae scriptorum elogiae et vitae (Fr[a]ncoforti 1625), O stosownym i owocnym sposobie czyta‑
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się w niej pierwocin analiz książki rękopiśmiennej, dziejów drukarstwa i edytor‑
stwa. S. Starowolski próbował bowiem znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące 
inspiracji pisarzy do tworzenia dzieł, wspominał o  użytkowaniu książek, ich 
udostępnianiu i  przechowywaniu, dedykacjach, kolportażu i  samych autorach. 
Interesowały go formacje intelektualne i  kontakty towarzyskie pisarzy oraz 
ich rola w  życiu intelektualnym kraju. Sporządził też swego rodzaju typologię 
książek, dzieląc je np. ze względu na język i  ilustracje, dokonywał ich wartoś‑
ciowania, różnicował ze względu na przedmiot (religijne, filozoficzne, literackie, 
historyczne, prawnicze, muzyczne, lekarskie, matematyczne, o  osobliwych 
krajach, słowniki). Oceniając dorobek pisarski, wyodrębnił ponadto książki 
naszkicowane, niedokończone, niewydane, planowane do druku, zaginione, wy‑
dane po śmierci autora. Badał wreszcie „powinowactwo ideowe” książek. Starał 
się wskazać ich funkcje, podkreślając znaczenie informacyjne. Książka była dla 
niego „przedmiotem sławy autora”, mogła wywołać kontrowersje, „stanowiła 
oręż walki religijnej” oraz była pomocą dydaktyczną. W  swoich rozprawach 
wspomniał o bibliotekach, włączając informacje o założycielach książnic do bio‑
gramów pracowników nauki79. Oczywiście w  przypadku tych wypowiedzi nie 
można mówić o jakiejkolwiek koncepcji nauki o książce czy bibliografii. Były to 
jedynie refleksje, które powstały na marginesie praktyki bibliograficznej. Są one 
jednak dowodem poszukiwań swego rodzaju uogólnień na gruncie znajomości 
świata książek.

Uwagi o książkach pojawiały się zatem w dyskursie naukowym w XVII, ale 
częściej w pierwszej połowie XVIII wieku, np. w wypowiedziach pochodzących 
z  Prus Książęcych i  Królewskich i  pracujących na tych terenach bibliografów, 
biografów i historyków, dzięki którym można zauważyć rozkwit zainteresowań 
bibliologicznych80. Johann Mochinger (1603–1652) dołączył do programu kształ‑
cenia w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku elementy wiedzy księgoznawczej. 
Podczas ćwiczeń oratorskich wprowadził zagadnienia historii i kultury książki, 
podkreślając ich rangę. W tym środowisku Adolf Friedrich Schlezer (1633 rok) 
i  Adrian Stoddart (1650 rok) wygłosili referaty poświęcone narodzinom sztuki 
drukarskiej i  zaletom bibliotek81. Na szczególną uwagę zasługuje sylwetka 
Samuela Schlewiga (1643–1715), autora dwóch publikacji z  zakresu bibliologii, 
ogłoszonych w 1675 roku: Specimen Biblosophistarum Gedanensium sive erudita 

nia dzieł historycznych. W: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 2. Wybrał i oprac. Z. Ogo‑
nowski. Warszawa 1979, s. 48–55.

79 A. Krawczyk: Kulturotwórcza rola książki w  badaniach naukowych Szymona Starowol‑
skiego. „Rocznik Gdański” T. 61, z. 2 (2001), s. 202–216.

80 Z. Nowak: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynale‑
zienia sztuki drukarskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. 42, nr 1–2 (1992), s. 145.

81 Z. Nowak: Formowanie się zawodu bibliotekarza naukowego do końca XVIII wieku. 
W: W kręgu badań Profesora Wacława Odyńca. Materiały z  sesji naukowej poświęconej pamięci 
Profesora Wacława Odyńca. Red. nauk. J. Włodarski. Gdańsk 2002, s. 259.
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colloquia in Bibliotheca Publica intra trimestre hyemale habita et nunc per otium 
plenium delineata (Gedani 1675) – sprawozdanie z dysput naukowych prowadzo‑
nych w Bibliotece Rady Miejskiej, oraz Invitatio ad frequentandam Bibliothecam 
(Gedani 1675) – zaproszenie do odwiedzenia Biblioteki i uczestnictwa w spotka‑
niach naukowych. Dwa lata później S. Schlewig opublikował rozprawę poświę‑
coną początkom i zbiorom Biblioteki – De incrementis Bibliothecae Gedanensis 
epistola et commentatio (Gedani post 10 III 1677)82.

Ważnym wydarzeniem, które przysłużyło się pogłębieniu refleksji na temat 
książki, była obchodzona w 1740 roku trzechsetna rocznica wynalezienia sztuki 
drukarskiej. Z tego powodu w środowisku prusko ‑pomorskim powstały wydaw‑
nictwa jubileuszowe83. Historią drukarstwa m.in. w Gdańsku i Toruniu zajęli się 
badacze: Paul Pater, Efraim Oloff, Sylwiusz Wilhelm Ringeltaube i Samuel Teodor 
Schönwald84. Rozprawa Jana Daniela Hoffmanna (1701–1766) pt. De typographiis 
earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae 
cum variis observationibus rem et literariam et typographicam utriusque gentis 
aliqua ex partae illustrantibus (Dantisci 1740) wzbogaciła naukę o opis dziejów 
drukarstwa85, który miał ułatwić zrozumienie i  studiowanie historii piśmien‑
nictwa. Autor rozprawy, profesor filozofii, historii, wymowy i  języka polskiego 
elbląskiego gimnazjum, ukazał zróżnicowany pod względem kulturowym, języ‑
kowym i  religijnym obraz drukarstwa w  Koronie i  na Litwie. Zainteresowały 
go podstawy przemysłu drukarskiego na ziemiach polskich, wygląd wytworów 
poszczególnych oficyn, nakreślił też ogólną sytuację rozwoju typografii, charak‑
teryzując prawa i przywileje drukarskie oraz ograniczenia i kary nakładane na 
zakłady. Ten nurt badawczy był już wkrótce kontynuowany przez grupę polskich 
teoretyków bibliografii. 

Pierwszych pism i  działań o  charakterze dydaktycznym i  oratorskim nie 
można, rzecz jasna, uznać za wypowiedzi z  zakresu teorii bibliografii czy 
bibliologii. Wskazują one raczej na rodzące się w  kręgach bibliograficznych 
i naukowych zainteresowania, które już niedługo, pod wpływem teorii francu‑
skiej i  niemieckiej, miały zaowocować stosownymi sformułowaniami. Innym 
zjawiskiem sprzyjającym narodzinom koncepcji teoretycznych była znajomość 
europejskiej literatury bibliograficznej wśród polskich bibliografów. Przykła‑ 

82 Z. Nowak: Samuel Schlewig i początki bibliologii w Gdańsku w XVII wieku. „Libri Geda‑
nenses” T. 13–14 (1995–1996), s. 28–29.

83 Jak wskazała A. Żbikowska ‑Migoń, było ich około 120, a Z. Nowak podał, że samych pub‑
likacji z zakresu historii sztuki było ponad 50.

84 Z. Nowak: Udział miast Prus…, s. 145–147; P. Buchwald ‑Pelcowa: Historia literatury 
i  historia książki. Studia nad książką i  literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. Kraków cop. 
2005, s. 27.

85 Por. np. szczegółowe analizy: Z. Nowak: Udział miast Prus…, s. 156–160; P. Buchwald‑
 ‑Pelcowa: Jana Daniela Hoffmanna spojrzenie na dzieje książki w  Polsce. „Libri Gedanenses” 
T. 13–14 (1995–1996), s. 51–67.
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dowo Józef Andrzej Załuski (1702–1774) znał spisy bibliograficzne, m.in. Jo‑
hanna Tritheima, K. Gesnera, Louisa Jacoba de Saint Charles’a, G. Naudégo, 
Philippe’a Labbé’a; bibliografów pruskich i pomorskich, np. Efraima Praetoriusa, 
Walentego Schliefa, Samuela Joachima Hoppiusa czy Dawida Brauna, z którym 
utrzymywał kontakt korespondencyjny86. Z  kolei Karol Beniamin Lengnich 
(1743–1795), reprezentujący kulturę bibliograficzną środowiska gdańskiego 
XVIII stulecia, dobrze znał prace J.M. Franckego Catalogus bibliothecae Buna‑
vianae oraz P. Marchanda Catalogus librorum bibliothecae Joachimi Faultrier, 
w  związku z  czym mógł sformułować wnioski na temat wartości katalogów 
ksiąg. Zdaniem A. Żbikowskiej ‑Migoń prace K.B. Lengnicha „są pierwszymi 
w  piśmiennictwie bibliologicznym na ziemiach polskich wypowiedziami na 
temat teorii i metodyki bibliograficznej”87. 

Dzięki wiedzy praktycznej i oczytaniu bibliografowie mogli wówczas zainic‑ 
jować podziały spisów bibliograficznych. J.A. Załuski np. rozróżnił bibliografie 
narodowe, w których rejestrowano utwory wszystkich autorów, spisy wykazujące 
twórców związanych z poszczególnymi prowincjami i miastami, znał też biblio‑
grafie retrospektywne oraz takie, w których zbierano piśmiennictwo tylko z jed‑
nego roku88. Tak więc miał dobrą orientację w zakresie polskiego i  światowego 
dorobku bibliograficznego, znał też piśmiennictwo bibliologiczne, a  rozliczne 
dzieła cytował i  oceniał w  Programma Literarium ad bibliophilos, typothetas 
et bibliopegos tum et quoasvis liberarium atrium amatores (Warszawa 1732) 
i  w  Bibliotece historyków, prawników, polityków i  innych autorów polskich lub 
o Polsce piszących (Kraków 1832). To pozwala nazwać go jednym z pierwszych 
historyków i  krytyków krajowego życia bibliograficznego. W  Programma Lite‑
rarium ad bibliophilos… nakreślił również zadania bibliografii związane ściśle 
z  praktycznym zastosowaniem jej jako metody badań. Jak podkreśliła Elżbieta 
Gondek: „Programma Literarium służyła propagowaniu planu tworzenia pod‑
staw dla nauk humanistycznych w Polsce. Tytuł – program literacki – oznacza 
zamierzone przez Załuskiego wskazanie celów, które chciał osiągnąć i oczekiwał, 
że skłoni do nich światłych Polaków, licząc na współpracę”89. Bibliografia była 
dla niego także narzędziem wyrażania uczuć patriotycznych, jako że przynosiła 
informacje na temat dorobku piśmienniczego narodu i jego rozwoju naukowego. 
Stanowiła swego rodzaju archiwum tego dorobku, ratujące go od zapomnienia 
i  zniszczenia. J.A. Załuski był świadom i  innych potrzeb społecznych oraz 
zadań bibliografii, związanych z  tworzeniem spisów o charakterze specjalnym, 
czego przykładem jest choćby Bibliotheca poetarum Polonorum, qui patrio 

86 J.A. Załuski: Programma literarium ad bibliophilos. Warszawa 1972, s. 16–17; E. Gondek: 
Józefa Andrzeja Załuskiego dzieło bibliograficzne i bibliofilskie. Katowice 2005, s. 26.

87 A. Żbikowska ‑Migoń: Gdańscy bibliografowie doby Oświecenia. „Libri Gedanenses” 
T. 13–14 (1995–1996), s. 38.

88 E. Gondek: Józefa Andrzeja Załuskiego…, s. 25–26.
89 Ibidem, s. 29.
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sermone scripserunt (Varsaviae 1754), pierwsza polska adnotowana bibliografia 
podmiotowo ‑przedmiotowa.

Swój apel wyrażony w  Programma Literarium ad bibliophilos… skierował 
do znawców książki, literatów, księgarzy, drukarzy, bibliofilów i  bibliotekarzy. 
Pierwszy w  dziejach Polski plan bibliograficzny objął prace zmierzające do bi‑
bliograficznego opracowania kilku, jego zdaniem, najpilniejszych spisów, przede 
wszystkim: retrospektywnej biobibliografii narodowej (do 1700 roku) pod nazwą 
Bibliotheca Polono ‑Literaria magna universalis90; wykazu nadań przywilejów 
i praw spisanych na pergaminie z archiwów rodowych, kościelnych, klasztornych 
i szkolnych; bibliografii historii duchowieństwa i Kościoła w Polsce. Mimo ambit‑
nych perspektyw nie był przygotowany technicznie do zadania91, „nie wydosko‑
nalił jeszcze metody pracy bibliograficznej, lecz miał wielkie wyczucie tego, co dla 
postępu w dziedzinie kultury i nauk humanistycznych w Polsce było niezbędne: 
katalogi dzieł, dostęp do tekstów źródłowych, ich krytyczna lektura i wiadomość 
biograficzna o autorach. Dał więc właściwą receptę swym następcom”92. 

J.A. Załuski nie zostawił po sobie wypowiedzi o charakterze teoretycznym, 
jednak jego program bibliograficzny dowodzi świadomości, że bibliografia 
nie była narzędziem tożsamym z  historią literatury. Dzięki swej opisowej 
i  systematyzującej funkcji miała ukazać świat książek, pomagać w  poznaniu  
literatury93. 

Bibliografia jako odrębna umiejętność i wiedza zaczęła się więc powoli 
kształtować na ziemiach polskich, a z pewnością podejmowano starania, by uzy‑
skała autonomię. Widoczne to było zarówno w apelu J.A. Załuskiego, jak i w za‑
piskach K.B. Lengnicha oraz w Beyträge zur Kenntniss seltener und merkwürdiger 
Bücher mit besondrer Rücksicht auf Numismatik (Th. 1–2, Danzig und Leipzig 
1776). W pismach tych można – jak to określiła A. Żbikowska ‑Migoń – odnaleźć 
„metabibliograficzną” refleksję94. Wynikiem podjętych przez K.B. Lengnicha 
prac i  badań świata książek był namysł nad służebną rolą bibliografii wobec 
innych nauk – tu historii literatury. Nazywał ją Bücherkenntniss lub Bibliognosie, 
rzadziej Bibliografia. Przeprowadzone przez niego analizy dotyczyły wartości 

90 J.A. Załuski: Programma literarium…, s. 18–20.
91 T. Bieńkowski: „Programma litterarium” Józefa Andrzeja Załuskiego. W: Z  badań nad 

polskimi księgozbiorami historycznymi. Z. 2. Praca zbior. pod red. B. Bieńkowskiej. Warszawa 
1976, s. 17.

92 E. Gondek: Józefa Andrzeja Załuskiego…, s. 32.
93 Niektórzy polscy badacze dziejów bibliografii i literatury dopatrywali się rozdzielenia tych 

dziedzin w praktycznym podejściu J.A. Załuskiego do bibliografii, a nie w sformułowaniach teo‑ 
retycznych. T. Mikulski: Historia literatury wobec zagadnień księgoznawstwa. W: Studia nad 
książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 1951, s. 66; A. Łysakowski: Za‑
gadnienie treści i wartości książki w bibliografii. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” T. 3, nr 9 
(1953), s. 207–208; J. Korpała: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969, s. 83; P. Buchwald‑
 ‑Pelcowa: Historia literatury…, s. 8.

94 A. Żbikowska ‑Migoń: Gdańscy bibliografowie doby…, s. 37.
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spisów książek w postaci katalogów bibliotecznych, ale można te obserwacje roz‑
szerzyć na spisy bibliograficzne95. Były one „najpewniejszymi przewodnikami na 
pełnej trudu drodze do Świątyni Muz”. Podzielił się też swymi spostrzeżeniami 
z zakresu metodyki rejestrów, podając cechy dobrych spisów, do których zaliczył 
układ rzeczowy według obszarów wiedzy, adnotacje i indeksy96. 

XVII i XVIII stulecie nie przyniosły na ziemiach polskich koncepcji i znaczą‑
cych wypowiedzi teoretycznych poświęconych bibliografii. Dziedzina ta nadal 
kształtowała się jako umiejętność praktyczna, coraz bardziej wyspecjalizowana, 
wymagająca zastosowania szczególnych metod. Zaciekawienie zaczął budzić 
jednak przedmiot spisów, a więc książka, już nie tyle z uwagi na jej treść, ile na 
formę materialną i  sposoby funkcjonowania (np. drukarstwo, bibliotekarstwo). 
Wykonawstwo rejestrów prac uzmysłowiło bibliografom różnice istniejące 
między samą bibliografią, pełniącą zadania opisowe, a dziejami piśmiennictwa – 
dzięki spisom możliwy był ich rozwój, dowodzący rozkwitu ogólnej umysłowości, 
poszczególnych nauk i oświaty. Wstępne ustalenia dotyczące rozdzielenia dzie‑
jów piśmiennictwa i bibliografii stanowiły ważny element naukowych dociekań 
na początku XIX wieku. Temu właśnie problemowi poświęcił swoje rozważania 
Feliks Bentkowski (1781–1852), autor Historii literatury polskiej wystawionej 
w  spisie dzieł drukiem ogłoszonych (T. 1–2, Warszawa ; Wilno 1814)97. Gdy na 
przełomie 1808 i 1809 roku przygotował program nauczania literatury polskiej 
dla Liceum Warszawskiego, w którym kierował biblioteką, miał świadomość, że 
u podstaw pracy naukowej leży rejestracja druków. W treściach programowych 
nauki języka, stylu i literatury polskiej można dopatrywać się pierwocin wykła‑
dów z  bibliografii. F. Bentkowski poinformował bowiem uczniów o  wynikach 
swoich badań nad literaturą polską  – w  dziewiętnastowiecznym rozumieniu  – 
i  scharakteryzował zasady pracy bibliograficznej. Ze sprawozdania licealnego 
sporządzonego przez Samuela Bogumiła Lindego wynikało, że podczas zajęć 
dla uczniów klas VI w  roku szkolnym 1809/181098 nauczyciel omówił prace 
bibliograficzne S. Starowolskiego, Jana Daniela Janockiego, J.A. Załuskiego, 
D.  Brauna, J.D. Hoffmanna, E. Oloffa, Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, Ta‑
deusza Czackiego, a  także mniej znanych bibliografów: Andrzeja Węgierskiego 
i  Hiacynta Pruszcza. Wspomniał też o  obcych źródłach, autorstwa Christiana 

95 Ibidem, s. 37.
96 Przykładem miał być przygotowany przez P. Marchanda Catalogus librorum bibliothecae 

Joachimi Faultrier, w którym autor zaprezentował nowy system bibliograficzny, schemat rzeczo‑
wego układu. System ten K.B. Lengnich ocenił w zasadzie pozytywnie. Podjęte przez P. Marchan‑
da badania nazwał starannymi, dokładnymi i  wiernymi, co  – jego zdaniem  – było niezbędne 
w studiach nad książką.

97 Według F. Bentkowskiego pojęcie literatury odpowiadało dzisiejszemu rozumieniu piś‑
miennictwa, mimo że we Francji od wieku XVIII następowała specjalizacja i usamodzielnianie 
się literatury pięknej (belles ‑lettres).

98 T. Szperna: Kształtowanie się bibliograficznych zainteresowań Feliksa Bentkowskiego. 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” [T.] 9 (1999), s 73.
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Gottlieba Jöchera i  Felipe Alegambego99. Szeroki zakres zajęć objął kulturę 
książki, dzieje drukarstwa, rolę czasopism oraz funkcjonowanie największych 
polskich bibliotek. 

Można domniemywać100, że podczas zajęć F. Bentkowski mógł podjąć 
problem określenia terminu „bibliografia”, znał bowiem dorobek ówczesnych 
teoretyków niemieckich, w  tym M. Denisa. Zdawał sobie sprawę z  tego, że 
bibliografia miała poprzedzić stworzenie historii piśmiennictwa101, dlatego we 
wstępie do Historii literatury polskiej… zamieścił obszerny opis wykazów autor‑
stwa innych bibliografów; tę część dzieła można określić jako analizę dokonań 
bibliograficznych. Nie był to jednak podręcznik bibliografii ani informator 
na temat dziejów dziedziny. We właściwej części autor zarejestrował źródła, bez 
których trudno było sobie wyobrazić usystematyzowanie i  właściwą syntezę 
nauki o piśmiennictwie. 

F. Bentkowski dążył w  swoim spisie do ukazania wszystkiego, co miało 
związek z  Polską  – zarówno dzieł ważnych, jak i  mniej istotnych. Bibliogra‑
fia na terenach Rzeczypospolitej powstawała, co podkreślono, jako element 
ochrony dziedzictwa narodowego. Bibliografowie usiłowali w  niej ująć nie 
tyle najwartościowsze dzieła  – jak miało to miejsce we Francji  – ile wszystkie 
dzieła dokumentujące dorobek Polaków. F. Bentkowski nie ograniczył przy 
tym swojej pracy jedynie do funkcji dokumentacyjnych i  archiwizacyjnych, 
ale wykazał się świadomością bibliograficzną, kładąc nacisk na bezbłędność 
podawanych elementów opisów, jak choćby tytułu, który miał objaśniać rzecz 
o  książce. Informował ponadto o  liczbie arkuszy lub stron dokumentów, które 
miały z kolei uświadamiać czytelnikowi ich „obszerność”. Przy każdym z auto‑
rów i  dzieł nie podawał własnych sądów o  nich, zamieszczał natomiast cytaty 
i wyjątki pochodzące z prac Stanisława Potockiego, Franciszka Dmochowskiego, 
Ludwika Osińskiego i  innych102. Tak więc w  tym samym czasie co w  Rosji za 
sprawą W.S. Sopikowa, na terenach Rzeczypospolitej dzięki F. Bentkowskiemu 
bibliografii przypisano funkcje krytyczne. Bibliografia była dla niego dziedziną 
pomocniczą wobec dziejów piśmiennictwa, pełniła funkcje opisowe, które stały 
się przedmiotem omówienia we wstępie do bibliografii, ale miała też charakter 
ocenny. Zatem, choć autor Historii literatury polskiej… potraktował bibliografię 

 99 Por. też H. Choraczyńska: Geneza „Historii literatury polskiej” Feliksa Bentkowskiego. 
„Folia Bibliologica” Vol. 60–61 (2013–2014), s. 41.

100 Nieznany obecnie dorobek teoretyczny F. Bentkowskiego mógł przemawiać za jego kan‑
dydaturą na stanowisko wykładowcy bibliografii, historii polskiej i  powszechnej. Propozycję tę 
złożył bibliografowi w marcu 1812 roku S.B. Linde, który jako członek Izby Edukacyjnej wysunął 
projekt utworzenia w Warszawie Wydziału Filozoficznego. F. Bentkowski propozycję przyjął, ale 
zamiaru powołania Wydziału nie zdołano zrealizować. T. Szperna: Kształtowanie się bibliogra‑
ficznych zainteresowań…, s. 73–74.

101 F. Bentkowski: Historia literatury polskiej wystawionej w  spisie dzieł drukiem ogłoszo‑
nych. T. 1. Warszawa ; Wilno 1814, s. 3.

102 Ibidem, s. X–XII.
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jako element przygotowawczy, poprzedzający studia nad dziejami nauki, nie była 
ona – w jego mniemaniu – dziedziną mało istotną.

Właśnie w  tym, że bibliograf postanowił stworzyć rejestr obudowany ele‑
mentami biograficzno ‑literackimi, niektórzy badacze upatrywali wyraźnego 
oddzielenia bibliografii od dziejów piśmiennictwa103. Te poglądy znalazły konty‑
nuatorów w osobach Jana Śniadeckiego (1756–1830) i Kazimierza Brodzińskiego 
(1791–1835), który uprawiał historię literatury polskiej już nie jako jej bibliogra‑
ficzną dokumentację, ale interpretację dziejów kultury polskiej104. J.  Śniadecki 
w  tekście O  literaturze, na marginesie rozważań poświęconych m.in. dziełu 
F. Bentkowskiego, napisał:

Ale bibliografia powszechna kraju jestże to samo, co jego literatura?105 Nie 
jestże pierwsza raczej składem i źródłem, z którego się druga wyszukuje 
i wydobywa? Skoro pisanie ksiąg staje się rzemiosłem, mnożyć się może 
towar i robota, rzecz atoli i kunszt stać w swej początkowej niezgrabno‑
ści i dzieciństwie. Można wiele pisać i drukować, a mało robić postępku 
w naukach; a jeżeli nie wszyscy chodzący około nauk piszą, rejestr ksiąg 
nie jest zawsze dokładnym rejestrem myśli i poznawań ludzkich106. 

Ze znawstwem przedmiotu i  rozwagą wskazał zatem pomocnicze funkcje 
bibliografii wobec literatury. Zanim możliwe było stworzenie sformułowań 
o  charakterze uogólniającym, należało poprzez bibliografię poszukiwać infor‑
macji o  życiu autora, tytułach jego dzieł w  różnych wydaniach i  przekładach, 
uzupełnionych krótkimi notatkami o  treści. Cele działalności bibliograficznej 
oraz literackiej były zgoła odmienne. Zalety i  pożytki płynące z  bibliografii 
zostały sprowadzone do ustalenia porządku chronologicznego „myśli i wynalaz‑
ków” oraz opisu ksiąg107. J. Śniadecki w  swoich pismach traktował bibliografię 

103 T. Mikulski i A. Łysakowski właśnie u F. Bentkowskiego dostrzegli właściwie określone 
rozdzielenie bibliografii od historii literatury. T. Mikulski: Historia literatury…, s. 68; A. Łysa‑
kowski: Zagadnienie treści…, s. 208; S. Makowski: Feliks Bentkowski (1781–1852). W: Z dziejów 
polonistyki warszawskiej. Kom. red. J. Kulczycka ‑Saloni, J.Z. Jakubowski, Z. Libera, S. Fry‑
bes, M. Grabowska. Warszawa 1964, s. 111; J. Korpała: Krótka historia bibliografii polskiej. 
Wrocław 1986, s. 80.

104 J. Kapuścik: Mecenas i uczony J.M. Ossoliński i jego działalność historycznoliteracka. Kra‑
ków 1979, s. 127.

105 J. Śniadecki stwierdził, że pojęcie literatury jest wieloznaczne: „Idzie tylko o to, żeby się 
każdy wytłumaczył, w  jakim znaczeniu tego słowa używa, aby był dobrze zrozumiany w  tym, 
co mówi lub pisze. I dlatego nie można mieć za złe tym, którzy słowo biorą za porządne chro‑
nologiczne i  biograficzne wyliczenie ksiąg”. J. Śniadecki: O  literaturze. W: Idem: Wybór pism 
naukowych. [Pisma humanistyczne oprac. i wstępem opatrzył Z. Libera ; pisma matematyczne 
i przyrodnicze oprac. i wstępem opatrzył S. Drobot]. [Warszawa] 1954, s. 93.

106 Ibidem, s. 92–93.
107 Ibidem, s. 96–97.
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jako narzędzie rozwoju literatury, potrzebne, ale podporządkowane jej, więc 
w zasadzie sprowadzone do elementu wspomagającego.

Właściwie jako dziewiętnastowieczną nowinkę należy wspomnieć pisma 
Antoniego Sozańskiego (1823–1892), tłumacza, publicysty i wydawcy, autora Cie‑
kawych szczegółów z literatury i bibliografii (Wiedeń 1858) oraz Ciekawych szcze‑
gółów z literatury i bibliografii tudzież z innych umiejętności, mianowicie z dziejów 
polskich i powszechnych, z nauk przyrodniczych, z teologii, historii muzyki i sztuk 
pięknych, z numizmatyki, archeologii, heraldyki, medycyny, oraz z dziennikarstwa 
(Kraków 1884). Reprezentował on odmienne od F. Bentkowskiego i J. Śniadeckiego 
stanowisko, które wyraził w  samych tytułach swych popularnych rozprawek. 
Łączył bowiem ze sobą ściśle problematykę dziejów piśmiennictwa i bibliografii. 
Ta druga dziedzina była dla niego nauką o  rzadkich i  cennych książkach. Stąd 
też w publikacjach opisywał problemy brachygrafii, stenografii i kryptografii, naj‑
starszych druków i bibliotek. W znacznie obszerniejszym krakowskim wydaniu 
Ciekawych szczegółów z literatury i bibliografii tudzież z innych umiejętności… do 
zakresu bibliografii dołączył zagadnienia introligatorskie, rękopisów i autografów, 
drukarni i księgarni, cenzury religijnej oraz poświęcone katalogom drukarskim 
i księgarskim itd.108 Oba dzieła A. Sozańskiego (drugie jest tak naprawdę rozsze‑
rzeniem wiedeńskiej edycji) to zestawienia urywków wiadomości spisanych przez 
pasjonata i  bibliofila, bazującego na doświadczeniach zdobywanych podczas 
odwiedzin bibliotek, zatem jego uwagi na temat ogromnego zakresu bibliografii 
należy potraktować z dużą ostrożnością. 

Niemniej jednak ten drugi okres formowania się teorii bibliografii, obejmu‑
jący początki XIX wieku, umożliwił kształtowanie się pola badawczego biblio‑
grafii, odmiennego od historii literatury w  rozumieniu historii piśmiennictwa. 
Bibliografia służyła odtąd jako podstawa do dalszych badań o charakterze histo‑
rycznym. Zaczęła aspirować do rangi jednej z ważniejszych nauk pomocniczych 
literatury, umożliwiając badaczom prowadzenie stosownych analiz. W  tym 
samym czasie w katedrach na terenie Rzeczypospolitej zainaugurowano zajęcia 
bibliografii, w których wykładano tę dziedzinę rozumianą znacznie szerzej.

1.3. Bibliografia jako dziedzina akademicka  
na ziemiach polskich w XIX wieku

Idee kształcenia w zakresie wiedzy o książkach pojawiły się wśród postulatów 
powstałej w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej (dalej: KEN). Bibliotekarzom 

108 Według A. Sozańskiego elementami „wiedzy” bibliograficznej były także kwestie papier‑
ni, pomieszane z problemami częstotliwości wydań niektórych tytułów, wielkości nakładów, bu‑
dowy druków (np. dedykacje, wstępy itp.), a  nawet dziejów najstarszych druków europejskich. 
Autor nie miał planu publikacji, nie przemyślał zapewne układu i zawartości, a jedynie podzielił 
się informacjami zbieranymi przypadkowo w trakcie podróży bibliofilskich.
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zatrudnionym w szkołach głównych postawiono wysokie wymagania, dotyczące 
utrzymywania porządku w  księgozbiorach (także w  zbiorach profesorskich 
w  gabinetach i  na stancjach), prowadzenia rejestrów i  udostępniania zbiorów. 
Zostali również zobowiązani do spisywania historii szkoły głównej109. Jeden 
z  rzeczników spraw bibliotekarskich i  naukowych oraz reformator Akademii 
Krakowskiej, Hugo Kołłątaj (1750–1812), wyraził ponadto potrzebę prowadzenia 
przez kierowników bibliotek uczelnianych wykładów z  zakresu szeroko rozu‑
mianej bibliografii oraz stosownych badań w tym kierunku110. 

W myśl postanowień KEN zaczęto więc otwierać katedry bibliografii. Zajęcia 
podjęli wówczas Paweł Jarkowski (1781–1845) w Liceum Krzemienieckim, Jerzy 
Samuel Bandtkie (1768–1835), dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Joachim Lele‑
wel (1786–1861)111, podbibliotekarz, czyli wicedyrektor biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, oraz Aleksander Bohatkiewicz (1795–1833112) na Uniwersytecie 
Wileńskim. Nie otwarto natomiast katedry we Lwowie113.

W  miastach, w  których powołano katedry bibliografii, koncentrowała się 
znaczna część produkcji wydawniczej, w  tym książki naukowej114, funkcjono‑
wały zasobne biblioteki, oferujące odpowiednie warsztaty, wykorzystywane 
podczas zajęć dydaktycznych. Uruchomienie wykładów bibliografii należy więc 
wiązać  – poza działaniami KEN  – z  ogólnym ruchem naukowym i  bibliofil‑
skim, jaki przenikał na tereny Rzeczypospolitej z  Niemiec, Francji i  Włoch. 

109 Dokonali tego m.in. P. Jarkowski, J.S. Bandtkie i  J. Lelewel. J. Lewicki: Ustawodawstwo 
szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organiza‑
cyjne (1773–1793). Kraków 1925, s. 231–233, 349–350, 353.

110 H. Więckowska: Dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej w  bibliotekarstwie polskim 
XIX wieku. „Przegląd Biblioteczny” R. 42, z. 3 (1974), s. 242.

111 Po przeniesieniu J. Lelewela do Wilna, na Katedrę Historii tamtejszej uczelni, katedrę bi‑
bliografii w Warszawie w  1822 roku miał przejąć A. Chłędowski, który zajęć nie podjął. J. Bie‑
liński: Biblioteka Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1817–1831. „Przegląd Biblioteczny” 
T. 1, z. 1 (1908), s. 45–46; Idem: Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831). T. 3. Warszawa 
1912, s. 543.

112 Data śmierci za: A. Navickienė: Nowe fakty dotyczące życiorysu teoretyka nauki o książ‑
ce Aleksandra Wiktora Bohatkiewicza. Tł. T. Dalecka. W: Między przeszłością a  przyszłością. 
Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Praca zbior. 
pod red. M. Próchnickiej i A. Korycińskiej ‑Huras. Kraków cop. 2007, s. 123, 126.

113 W  latach siedemdziesiątych tego stulecia zajęcia: ćwiczenia stylistyczne w  języku pol‑
skim (1874/1875), ćwiczenia stylistyczne połączone z  czytaniem niektórych zabytków z  XVI w. 
(1876/1877), ćwiczenia w materiach literackich (1877/1878) prowadził R. Pilat (1846–1906). Według 
jego uczniów, W. Bruchnalskiego i E. Kucharskiego, tematyka zajęć obejmowała nie tylko historię 
literatury, ale także bibliografię. Studenci otrzymywali przede wszystkim bogate, wyczerpujące 
wskazówki bibliograficzne. Dzięki temu, jak można domniemywać, poznawali warsztat pracy bi‑
bliograficznej. J. Starnawski: Sylwetki lwowskich historyków literatury. Łódź 1997, s. 26.

114 A. Żbikowska ‑Migoń: Książka naukowa w  produkcji typograficznej polskiego Oświece‑
nia. W: Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia 
sztuki drukarskiej w  Polsce. Pod red. S. Grzeszczuka i  A. Kaweckiej ‑Gryczowej. Wrocław  ; 
Warszawa ; Kraków ; Gdańsk 1975, s. 232–235.
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Poza uniwersytetami (Kraków, Lwów, Warszawa, Wilno) rozwijały się szkoły 
techniczne (Warszawa, Kraków, Krzemieniec), akademie sztuk pięknych lub ich 
wydziały (Kraków, Warszawa, Wilno), towarzystwa naukowe, jak Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w  Warszawie, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Wileńskie 
Towarzystwo Lekarskie. Prowadzono w  nich badania naukowe, działalność 
odczytową, wydawniczą itp. W  Krakowie utworzono Akademię Umiejętności. 
Szczególną atmosferę tworzyli również księgarze, tacy jak Michał Gröll i  Piotr 
Dufour, sprowadzając do kraju literaturę zagraniczną, w  tym bibliologiczną, 
co wpłynęło na ożywienie świadomości bibliograficznej. Sprzyjały jej ponadto 
kontakty naukowe i  bibliograficzne polskich bibliografów np. z  bibliografami 
rosyjskimi, których dokonania były recenzowane i  komentowane w  polskiej 
literaturze115. Wtedy też powstały periodyki z  działami bibliograficznymi oraz 
recenzyjno ‑informacyjnymi, np.  „Gazeta Literacka Wileńska” założona przez 
Józefa Zawadzkiego w 1806 roku (po roku jednak przestała się ukazywać; była 
to pierwsza adnotowana bibliografia bieżąca w  języku polskim) czy „Gazeta 
Literacka” (1821–1822)116. Rozwijały się czasopisma naukowe i  literackie, w tym 
„Pamiętnik Warszawski” (1815–1828), „Themis Polska” (1828–1830), „Izys Pol‑
ska” (1820–1828), „Dziennik Wileński” (1805–1806, 1815–1831).

Rola zaplanowanych przez KEN katedr bibliografii nie była jasno zdefi‑
niowana  – nie ustalono ich miejsca w  strukturach uczelni, nie powstały też 
wytyczne opracowania programów studiów. Przykładowo zajęcia w  Krze‑
mieńcu pojawiły się na tzw. kursach dwuletnich, które miały charakter stu‑
diów wyższych, ale były nieobowiązkowe i  trwały rok117. Na kurs prowadzony 

115 S.B. Linde dokonał rozbioru dzieła W.S. Sopikowa Opyt rossijskoj bibliografii (Č. 1–3, 
Peterburg 1813–1815) w  artykule pt. O  literaturze słowiańsko ‑rosyjskiej podług dzieła bibliogra‑
ficznego Sopikowa wydrukowanym na łamach „Pamiętnika Warszawskiego” (1815–1816). Z kolei 
F.  Bentkowski zanalizował utwory H. Storcha i  F. von Adelunga, którzy przedstawili systema‑
tyczny obraz dzieł rosyjskich z lat 1801–1805.

116 J. Korpała: Krótka historia bibliografii…, s. 89–92.
117 Tak jak m.in. gramatyka powszechna, numizmatyka, higiena i  meteorologia. Wykłady 

z  bibliografii miały się odbywać na ostatnim, trzecim kursie w  liczbie pięciu godzin tygodnio‑
wo (od 13.00 do 14.00 w  poniedziałki, środy, czwartki, piątki i  soboty  – o  poniedziałkowych 
i  sobotnich zajęciach wspominał H. Kołłątaj, planując zajęcia). M. Krzemińska, na podstawie 
wspomnień A. Kozieradzkiego, podała, że zajęcia odbywały się w niedzielę między 10.00 a 12.00 
(informację o  niedzielnym nauczaniu potwierdziła też E. Danowska). Tę rozbieżność dotyczą‑
cą długości i częstotliwości zajęć może potwierdzać fakt, że stopniowo, zwłaszcza za dyrektury 
A. Lewickiego i prefektury J. Bokszczanina, bibliografia traciła na ważności i została przesunięta, 
jako mniej istotna, na niedogodne godziny. K. Warda: Paweł Jarkowski – bibliotekarz i bibliograf. 
„Kieleckie Studia Bibliologiczne” T. 2 (1995), s. 15–16; M. Krzemińska: Paweł Jarkowski – biblio‑
tekarz krzemieniecki. W: Krzemieniec – Ateny Juliusza Słowackiego. Pod red. S. Makowskiego. 
Warszawa 2004, s. 172; E. Danowska: Nauczanie bibliografii w Gimnazjum Wołyńskim i Liceum 
w Krzemieńcu. „Rocznik Bibliologiczno ‑Prasoznawczy” T. 7/18 (2015), s. 17; Eadem: Nowatorski 
program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu 
(1805–1831). „Studia Paedagogica Ignatiana” Vol. 19, no 3 (2016), s. 87–88, 90.



631.3. Bibliografia jako dziedzina akademicka na ziemiach polskich w XIX wieku 

w  Warszawie przez J.  Lelewela przeznaczono trzydzieści godzin118  – z  relacji 
prowadzącego wynikało, że w  tym samym czasie otrzymał na fakultecie lite‑
ratury wykłady zlecone z historii XVI i części XVII wieku i  te prowadził jako 
pierwsze, traktując je priorytetowo, a  bibliografię odłożył na „ostateczne go‑
dzin kilkanaście”. Musiał zatem znacznie ograniczyć zakres tych wykładów119. 
Starał się zresztą o zmniejszenie liczby ich godzin, nawet kosztem pensji bądź 
wydłużenia czasu pracy w  Bibliotece120. Jak tłumaczyła tę postawę Halina 
Zdzitowiecka ‑Jasieńska, J. Lelewel – wówczas już praktyk – doceniał znaczenie 
bibliografii w  prowadzeniu badań historycznych, ale traktował ją jako środek, 
a nie cel121. Nawet Karol Estreicher (1827–1908)122, który podjął się prowadzenia 
zajęć najpóźniej ze wszystkich nauczających bibliografię, nie czuł się do końca 
swobodnie w tej roli, co mogło wpłynąć na czasowe przesunięcie wykładów123. 
Zajęcia (w  dokumentach Szkoły Głównej i  notatkach K. Estreichera nazwane 
następująco: bibliografia; bibliologia i  bibliografia; bibliografia i  bibliologia; 
księgoznawstwo124), prowadzone były przez siedem semestrów, miały charakter 
fakultatywny i były przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów125. Roz‑

118 Godzin mogło być jednak mniej, w ostatnim miesiącu przed wakacjami była to bowiem 
zaledwie jedna godzina tygodniowo. B. Karkowski: Dzieje bibliotek Joachima Lelewela. Studium 
bibliologiczne. Łódź 1995, s. 35.

119 J. Lelewel: Dzieła. T. 1, Materiały autobiograficzne. Przygody w  poszukiwaniach; Spis 
dzieł; Portrety; Pamiętnik z roku 1830–1831; Nota autobiograficzna (o roku 1831); Przygoda w Assche 
1833 r.; Testament. Oprac. H. Więckowska. Warszawa 1957, s. 59.

120 B. Karkowski: Dzieje bibliotek Joachima Lelewela…, s. 35.
121 H. Zdzitowiecka ‑Jasieńska: Joachim Lelewel twórca Bibliograficznych ksiąg dwojga. 

Kraków 1929, s. 19.
122 Według A. Graesela w  Handbuch der Bibliothekslehre (Leipzig 1902), gdy K. Estreicher 

rozpoczął wykłady bibliografii w Warszawie, jeszcze tylko w Neapolu zajęcia takie podjął T. Gar. 
J. Reiter: Niemieckie opinie o  Karolu Estreicherze. „Roczniki Biblioteczne” R. 3, z. 1–2 (1959), 
s. 213.

123 Porządkowanie zaniedbanego księgozbioru wywołało u  K. Estreichera problemy zdro‑
wotne, co wpłynęło na przesunięcie terminu rozpoczęcia wykładów na marzec 1865 roku. Jedno‑
cześnie przygotowywał on pracę doktorską. 1 lipca 1867 roku uzyskał stopień doktora filozofii na 
podstawie rozprawy pt. Günther Zainer i Świętopełk Fiol.

124 Teki rękopiśmienne objęły następujące notatki K. Estreichera: Historia pisma, Rękopiso‑
znawstwo, Dzieje drukarstwa, Bibliografia ogólna, czyli księgoznawstwo w ściślejszym znaczeniu. 
Przechowywane w Ossolineum rękopisy wykładów stały się przedmiotem szczegółowych docie‑
kań W. Jabłońskiej i M.M. Biernackiej. W. Jabłońska: Nad rękopisami wykładów Karola Estrei‑
chera w Szkole Głównej Warszawskiej. „Roczniki Biblioteczne” R. 3, z. 1–2 (1959), s. 39–63 – wraz 
z aneksem zawierającym 9 działów tematycznych wykładów oraz rozkład tematów w poszczegól‑
nych semestrach; M.M. Biernacka: Księgozbiór Biblioteki Głównej warsztatem pracy dydaktycz‑
nej i naukowej Karola Estreichera (w świetle rękopisu jego wykładów bibliografii w Warszawskiej 
Szkole Głównej). „Z  Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1977, z. 3, s. 145–179; 
Eadem: Wykłady Karola Estreichera w Szkole Głównej w Warszawie 1865–1868. Studium bibliolo‑
giczne. Warszawa 1989, s. 28–44.

125 Sam kurs objął pięć semestrów, po czym K. Estreicher zaczął wykładać przedmiot od 
nowa. W semestrze pierwszym studenci poznali historię pisma i rękopisoznawstwo (semestr letni 
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wój nauki, nowe odkrycia i źródła spowodowały, że najpóźniej rozpoczęty kurs 
K. Estreichera został znacznie wydłużony.

Katedry bibliografii borykały się też z  problemami dotyczącymi trwałości 
i  ciągłości zajęć. Najdłuższymi tradycjami dydaktyki z  zakresu nauk o  książce 
mógł się poszczycić Kraków. W  zaborze austriackim pracownicy bibliotek 
naukowych byli jednocześnie uczonymi, przy czym z czasem ich związki z na‑
uczaniem uniwersyteckim uległy wyraźnemu osłabieniu, a wreszcie oddzieleniu. 
Już w roku akademickim 1787/1788 Jacek Idzi Przybylski (1756–1819), zawiadu‑
jący księgozbiorem akademickim, prowadził kurs z  zakresu kultury antycznej 
oraz nauk pomocniczych historii, wśród których Karol Lewicki upatrywał 
zagadnień bibliograficznych. Jest to o  tyle możliwe, że wcześniej w  Wiedniu 
J.I.  Przybylski studiował piśmiennictwo dotyczące bibliografii, bibliotekoznaw‑
stwa, starożytności i  urządzenia biblioteki cesarskiej, a  po powrocie do kraju 
ogłosił Dyssertację o  kunszcie pisania u  starożytnych (Kraków 1788)126. Kolejny 
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, ks. Anzelm Speiser (ok. 1755–1807), od 1805 
roku127 miał prowadzić na Wydziale Filozoficznym trzygodzinny wykład z księ‑
goznawstwa połączonego z historią literatury w języku niemieckim. Brak jednak 
źródeł do jego dokładniejszego zbadania. Zajęcia odbywały się przez trzy lata, 
z przerwą od 18 czerwca 1805 do 17 stycznia 1806 roku, gdy wykładowca prze‑
bywał w Wiedniu. W 1807 roku zastąpił go na tym stanowisku Michał Wacław 
Voigt (1765–1830), profesor filozofii i  pedagogiki, administrujący kurs aż do 
zajęcia Krakowa przez wojska Księstwa Warszawskiego 15 maja 1809 roku. Po 
wyjeździe M.W. Voigta w tym samym roku do Lwowa powstał wakat, lecz zajęć 
z bibliografii nie uznano wówczas za pilne128. Dopiero przyjazd J.S. Bandtkiego, 
wieloletniego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, zmienił ten stan rzeczy – kate‑
dra bibliografii została uruchomiona. W  latach 1811/1812–1833/1834 prowadził 
on w  języku polskim zajęcia z  bibliografii129; następnie w  latach 1835–1837 Jan 

1864/1865), w drugim i trzecim – dzieje drukarstwa (rok akademicki 1865/1866), w czwartym – bi‑
bliografię ogólną, czyli księgoznawstwo (semestr zimowy 1866/1867), w piątym – bibliotekarstwo 
i  systematologię (semestr letni 1866/1867), w  szóstym  – znów historię pisma (semestr zimowy 
1867/1868), a w siódmym – jeszcze raz rękopisoznawstwo (semestr letni 1867/1868). M.M. Biernac‑
ka: Księgozbiór Biblioteki Głównej…, s. 147; Eadem: Wykłady Karola Estreichera…

126 K. Lewicki: Jerzy Samuel Bandtkie profesor bibliografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1811–
1835. „Roczniki Biblioteczne” R. 16, z. 1–2 (1972), s. 115.

127 W. Konczyńska wspominała, że ks. A. Speiserowi, który przejął Bibliotekę Jagiellońską po 
J.I. Przybylskim, władze austriackie narzuciły obowiązek prowadzenia zajęć z zakresu bibliogra‑
fii w 1806 roku. W. Konczyńska: Zarys historii Biblioteki Jagiellońskiej. Z 40 rycinami w tekście 
i 3 planami. Kraków 1923, s. 115.

128 K. Lewicki: Jerzy Samuel Bandtkie…, s. 117–118.
129 Porządek wykładów został zatwierdzony 1 października 1811 roku, a  12 października 

J.S. Bandtkie otrzymał tytuł doktora filozofii. Wykłady odbywały się od 10.00 do 11.00, a od roku 
1824/1825 w godzinach popołudniowych. Od roku akademickiego 1817/1818 miał dwóch adiunk‑
tów  – M. Stróżeckiego i  J. Muczkowskiego. Po śmierci J.S. Bandtkiego przewidziano wykłady 
bibliografii w języku polskim w liczbie trzech godzin tygodniowo. J. Muczkowski prowadził za‑
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Kanty Rzesiński (1803–1855), a do 1857 roku Józef Muczkowski (1795–1858). Po 
kilku latach przerwy, po śmierci dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej Franciszka 
Strońskiego (który nie podjął obowiązków wykładowcy bibliografii130) w  1865 
roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim rozważano kandydaturę K. Estreichera 
na stanowisko wykładowcy bibliografii. O  stanowisko starał się też brat Jana 
Matejki, Franciszek (1828–1873), który pozostawił w  rękopisie  – dziś uznane 
za zaginione  – materiały: O  bibliografii  – notatki do historii dziedziny, także 
w Polsce, Zarys dziejów bibliotek – oparty na dziele J. Lelewela, oraz O systema‑
tach bibliograficznych – czyli układach w bibliotekach od wieku XVI. W latach 
1868–1869 F. Matejko prowadził następujące zajęcia: propedeutyka bibliografii; 
o wynalazku prasy drukarskiej i jej udoskonaleniach; stosowana bibliografia; teo‑ 
ria i praktyka bibliotekoznawstwa. Na podstawie rozprawy pt. Rzecz o systemie 
bibliograficznym starał się nawet o habilitację. 14 kwietnia 1868 roku otrzymał 
tytuł docenta prywatnego nauk pomocniczych historii (bibliografii, dyploma‑
tyki, heraldyki i numizmatyki).

Mimo takiego dorobku F. Matejki oraz zasług K. Estreichera żaden z kandy‑
datów na stanowisko wykładowcy bibliografii nie został wówczas zatrudniony. 
W  reskrypcie Ministerstwa Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 
z 4 października 1870 roku znalazła się opinia, że umiejętności bibliografii, nu‑
mizmatyki i heraldyki zostały uznane za podrzędne, a bywały w uniwersytetach 
monarchii wykładane przez profesorów historii131. Po zamknięciu katedry bi‑
bliografii zagadnienia dotyczące historii bibliotek i drukarstwa włączył do swych 
wykładów, prowadzonych w  Krakowie od 1869 do 1891 roku, Józef Łepkowski 
(1826–1894)132.

jęcia co trzy półrocza po trzy godziny. H. Barycz: Schyłek katedry bibliografii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i  niedoszła profesura tego przedmiotu Karola Estreichera. W: Księga pamiątkowa 
ku czci Karola Estreichera (1827–1908). Studia i  rozprawy. Red. R. Hennel. Kraków 1964, s. 32; 
K. Lewicki: Jerzy Samuel Bandtkie…, s. 121, 125; D. Trawińska ‑Słabęcka: Wkład Jerzego Samu‑
ela Bandtkiego do nauki o książce. „Roczniki Biblioteczne” R. 18, z. 3–4 (1974), s. 630, 634.

130 Kolejni kierownicy – właśnie F. Stroński oraz A. Mułkowski – wystarali się o zwolnienie 
z  prowadzenia wykładów (oficjalnie jako obowiązek kierownika biblioteki zniesiono je w  1866 
roku i mimo starań podjętych przez K. Estreichera o ich przywrócenie – choć tak trudno mu było 
pierwotnie podjąć obowiązki dydaktyczne – nie zdołano już wprowadzić bibliografii do progra‑
mu). Tak więc sami bibliotekarze zrezygnowali z katedry uniwersyteckiej (podobnie było w Bi‑
bliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim). Bibliografia była bowiem – jak stwierdził 
J. Włodarczyk – dyscypliną zbyt trudną i obcą. J. Włodarczyk: Bibliotekarze bibliotek wyższych 
uczelni na ziemiach polskich w  okresie zaborów. Próba syntezy (z  dziejów kształtowania się za‑
wodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich). „Roczniki Biblioteczne” R. 30, z. 1–2 (1986), s. 61; 
Idem: Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich w okresie zaborów. Łódź 
1990, s. 84–85.

131 H. Barycz: Schyłek katedry bibliografii…, s. 33–42; S. Mikucki: Nauki pomocnicze historii 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno ‑Historycznego Uniwer‑
sytetu Jagiellońskiego. Pod red. S. Mikuckiego. Kraków 1967, s. 159–160.

132 H. Barycz: Historia kultury, nauki, oświaty i wychowania w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W: Studia z dziejów…, s. 190.
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W  Krzemieńcu edukacja z  zakresu bibliologii była kontynuowana przez 
niemal ćwierć wieku (od 1809 do 1832 roku), ale już podczas planowania Gim‑
nazjum Wołyńskiego, w 1805 roku, z inicjatywy T. Czackiego (1765–1813) zwró‑
cono się do Gotfryda Ernesta Groddecka (1762–1825)133 – od 1804 roku profesora 
literatury greckiej i  prefekta Biblioteki Uniwersyteckiej w  Wilnie  – z  prośbą 
o objęcie biblioteki i prowadzenie zajęć z bibliografii. Według Małgorzaty Kło‑
ssowskiej prośba ta dotyczyła nauczania nie w  Krzemieńcu, ale na  wileńskiej 
uczelni, a wykłady miały się rozpocząć w 1805 roku134. Zamysłu tego jednak nie 
zrealizowano. Za życia G.E. Groddecka nie starano się zresztą o uruchomienie 
wykładów w  Wilnie, być może z  szacunku dla niego. Dopiero w  1829 roku135 
A. Bohatkiewicz rozpoczął zajęcia na Wydziale Literatury i Sztuk Wyzwolonych 
na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Niestety, prowadził je z trudnościami,  
niesystematycznie i tylko do 1831 roku136.

Od 1820 do 1821 roku, po dwóch latach pracy w Bibliotece Publicznej przy 
Uniwersytecie Warszawskim137, J. Lelewel podjął zajęcia z bibliografii, choć dzie‑

133 „Współcześni wysoko cenili jego wiedzę bibliograficzną”. W. Nowodworski: „Bibliogra‑
ficznych ksiąg dwoje”…, s. 50. T. Czacki 19 lutego 1805 roku, pisząc o braku znajomości bibliogra‑
fii na terenach Rzeczypospolitej, poprosił listownie G.E. Groddecka o wyjaśnienie uczniom dzie‑
jów „postępu ducha ludzkiego”. Z. Węclewski: Listy Tadeusza Czackiego do Godfr.[yda] Ernesta 
Grodka. „Przewodnik Naukowy i Literacki” R. 4, nr 12 (1876), s. 1116.

134 M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz. (Pierwszy wileński teoretyk i  wykła‑
dowca bibliografii). „Studia o Książce” T. 2 (1971), s. 221. Por. też R.I. Rozet: Vil’nûsskij Universi‑
tet – iniciator prepodavaniâ bibliografii v pervoj polovine XIX v. W: Mokslo darbai. T. 3, Istorijos‑
 ‑Filologijos Mokslų Serija. Vilnius 1957, s. 50.

135 Po 1825 roku starano się sprowadzić do uczelni P. Jarkowskiego, oferując mu stanowisko 
prefekta Biblioteki i  wykładowcy bibliografii. Ten jednak wolał pozostać w  Krzemieńcu. 6 maja 
1826 roku dyrektorem Biblioteki został L. Sobolewski, filolog klasyczny, który zgodził się prowa‑
dzić wykłady z bibliografii. Zapowiedziano je zresztą w rozkładzie zajęć tzw. Praelectiones w roku 
akademickim 1826/1827 na Wydziale Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Zajęcia miały się odbywać 
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 10.00. Niestety, zły stan zdrowia L. Sobolewskiego zniweczył 
te plany. M. Brensztejn: Biblioteka Uniwersytecka w  Wilnie do roku 1832 ‑go. Wilno 1922, s. 76; 
M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 222–223; J. Włodarczyk: Kształtowanie 
się zawodu…, s. 33.

136 Praelectiones na rok akademicki 1828/1829 zakładały wykłady A. Bohatkiewicza we 
wtorki i piątki od 9.00 do 10.00. Po dwóch miesiącach zmęczony fizycznie i psychicznie wykła‑
dowca podupadł na zdrowiu, dlatego postanowił przerwać zajęcia i  wyjechać na kilka tygodni 
do Szczors. Problemy zdrowotne przeszkadzały mu jednak coraz częściej w  pracy zawodowej. 
M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 229, 232–233.

137 Podjęcie obowiązków przez J. Lelewela wynikało z zarządzenia z dnia 17 lutego 1818 roku 
nr 1782 o powoływaniu katedr w Uniwersytecie oraz z zarządzenia wewnętrznego uczelni z dnia 
15 kwietnia 1818 roku, w  którym zasygnalizowano konieczność powstania na Wydziale Nauk 
i Sztuk Pięknych katedry bibliografii z dozorem biblioteki. Członek deputacji zajmującej się or‑
ganizacją Uniwersytetu, J.W. Bandtkie, zwrócił się do swojego brata, J.S. Bandtkiego, z  prośbą 
o wykłady w Warszawie. Jednak oczekiwania finansowe J.S. Bandtkiego były zbyt wysokie. Na‑
stępnie F. Bentkowski prowadził pertraktacje z K. Kontrymem, ale i ta sprawa nie została rozwią‑
zana pomyślnie. Początkowo J. Lelewel został zwolniony z obowiązków prowadzenia wykładów 
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dziny tej nie uważał za naukę. Bibliografia ponownie138 zaistniała jako przedmiot 
akademicki po 24 października 1862 roku, gdy K. Estreicher rozpoczął pracę 
w  charakterze wykładowcy bibliografii w  Katedrze Bibliografii na Wydziale 
Filologiczno ‑Historycznym i  jako podbibliotekarz w  Szkole Głównej w  War‑
szawie139. K. Estreicher mógł się pochwalić dorobkiem w  zakresie bibliografii 
i  historii literatury140. Zajęcia z  bibliografii prowadził od roku akademickiego 
1864/1865 do 1867/1868141. Inauguracja nastąpiła 22 marca 1865 roku142, ale 
wkrótce musiał wystąpić z memoriałem w sprawie obrony Katedry Bibliografii. 
Dzięki tej interwencji nie została ona zlikwidowana143. 

Zakres wykładów i  sposoby ich prowadzenia zależały wyłącznie od wykła‑
dowców144, od ich opinii w kwestii przedmiotu i roli bibliografii jako dziedziny 

reskryptem z dnia 7 kwietnia 1818 roku nr 1455 na jeden rok, pod warunkiem podjęcia działań 
praktycznych. Po tym czasie miał wykładać bibliografię przez dwie, a w kolejnych latach przez 
cztery godziny na tydzień. Jednak i  w  następnym roku nie podjął nauczania z  powodu zajęć 
bibliotecznych (reskrypt z  dnia 22 września 1819 roku nr 449 i  4526). J. Bieliński: Królewski 
Uniwersytet Warszawski… T. 3, s. 542, 544–545.

138 Wcześniej, w  1831 roku, zaplanowano zajęcia Ł. Gołębiowskiego (1773–1849), który, po‑
dobnie jak J. Lelewel, przysłużył się nauce swoimi analizami historycznymi, należąc do tzw. 
szkoły naruszewiczowskiej badania historii. Prowadził też, jako pionier, badania etnograficzne 
i etnologiczne. Ł. Gołębiowski, wzorem pozostałych teoretyków ‑wykładowców bibliografii na te‑
renach Rzeczypospolitej, swoje doświadczenia zawodowe rozwijał w pracy bibliotekarskiej. Zwią‑
zał się bowiem jako kopista, a potem bibliotekarz, z T. Czackim, a po jego śmierci nadzorował 
księgozbiór Czartoryskich w Puławach. 26 stycznia 1831 roku podjął obowiązki bibliotekarza na 
Uniwersytecie Warszawskim, wraz z  przypisanymi do stanowiska zajęciami bibliograficznymi. 
W lutym rozpoczął pracę na uczelni, ale zamiaru prowadzenia kursu bibliografii nie zrealizował. 
Same wykłady miały się odbywać jako fakultet dla studentów wszystkich wydziałów uczelni. 
Ł.  Gołębiowski: Kurs bibliografii, 1831. Oprac. E. Maruszak, J. Puchalski. Warszawa 2017, 
s. 13, 15, 18–26, 30, 87.

139 J. Korpała: Znaczenie „Bibliografii polskiej” Karola Estreichera. Kraków 1970, s. 16. 
140 Por. np. J. Grzybowska: Karol Estreicher (1827–1908). Studium biograficzne. W: Księga 

pamiątkowa ku czci Karola Estreichera…, s. 12–13.
141 Gdy środowisko warszawskiej Szkoły Głównej zaczęło być poddawane rusyfikacji, 

K. Estreicher przyjął propozycję przeniesienia się do Krakowa. Wpływ na tę decyzję miały rów‑
nież problemy z  opublikowaniem Bibliografii polskiej. W  Szkole Głównej pracował do 30 paź‑
dziernika 1868 roku. Oficjalnie odszedł ze stanowiska na własną prośbę. 24 sierpnia 1868 roku 
został powołany na stanowisko bibliotekarza (czyli kierownika) Biblioteki Jagiellońskiej.

142 W „Przeglądzie Bibliotecznym” z  1908 roku przedrukowano treść tego inauguracyjnego 
wykładu: K. Estreicher: O  bibliografii. Przemówienie w  Szkole Głównej w  Warszawie, miane 
dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu tej umiejętności. „Przegląd Biblioteczny” T. 1, 
z. 3–4 (1908), s. 203–228.

143 Por. np. Szkoła Główna Warszawska (1862–1869). T. 1, Wydział Filologiczno ‑Historyczny. 
Kraków 1900, s. 253; [K. Świerkowski] K.Ś.: Karola Estreichera Memoriał w obronie katedry bi‑
bliografii. „Przegląd Biblioteczny” R. 2, z. 1 (1928), s. 51; S. Lam: List – dokument (Karol Estreicher 
do K. Wilda). „Silva Rerum” 1939, z. 5, s. 107–108.

144 Wpływ na dobór źródeł i  inspiracji do wykładów w Krzemieńcu miał najprawdopodob‑
niej T. Czacki. J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii…, s. 43; K. Warda: Paweł Jarkowski – bi‑
bliotekarz…, s. 25.
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teoretycznej i  praktycznej. W  wykładzie wstępnym K. Estreicher przyznał, że 
podjął zajęcia, ponieważ nie mógł się zgodzić z określaniem mianem bibliografii 
tylko i  wyłącznie spisów katalogowych lub wykazów źródeł z  zakresu jednej 
nauki145. J.S.  Bandtkie i  K. Estreicher przygotowali przykładowo plany zajęć 
i  przedstawili je władzom macierzystych uczelni, choć oczywiście mogli swo‑
bodnie realizować treści, odchodząc od zapisów146. Obaj też prowadzili wykłady 
w  kierowanych przez siebie książnicach147, a  więc wykorzystywali dostępne im 
warsztaty pracy bibliograficznej. J.S. Bandtkie starał się unikać nadmiernego te‑
oretyzowania poprzez włączanie elementów pokazów, by studenci mogli oglądać 
jak najwięcej rękopisów, inkunabułów i  starych druków, poznać tajniki sztuki 
drukarskiej148. P. Jarkowski, zanim przystąpił do prowadzenia wykładów, przy‑
gotował rozprawę konkursową na stanowisko profesora bibliografii, pt. O biblio‑
grafii i  o  niezbędnych dla bibliotekarza wiadomościach tejże. Cykle wykładów 
prowadzone były wedle rękopisu konspektów, czyli Planu służącego do wykładu 
bibliologii149. P.  Jarkowski jest też autorem innych pism o  charakterze bibliolo‑
gicznym oraz skryptów150, które uznaje się za zaginione. Pierwszy rok kursu pro‑
wadzonego przez A. Bohatkiewicza był z kolei pomyślany jako wprowadzenie do 
zagadnień bibliograficznych, a dopiero w kolejnych latach wykładowca planował 
podawanie szczegółowych treści151.

145 K. Estreicher: O bibliografii. Przemówienie…, s. 203.
146 H. Więckowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy. Zarys historyczny. Warszawa 

1979, s. 13.
147 Godzinne zajęcia K. Estreichera odbywały się dwa razy w tygodniu w Pałacu Kazimierzow‑

skim w sali bibliotecznej – dla lepszego udokumentowania wykładanych treści. A. Żbikowska‑
 ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 
[T.] 6 (1970), s. 11; M.M. Biernacka: Księgozbiór Biblioteki Głównej…, s. 146–147. O  metodach 
prowadzenia wykładów więcej: M.M. Biernacka: Wykłady Karola Estreichera…, s. 166–177.

148 J. Kapuścik: Uczeń i  mistrz. J.S. Bandtkie  – preceptor W.A. Maciejowskiego. „Przegląd 
Humanistyczny” R. 30, nr 3–4 (246–247) (1986), s. 94.

149 R.I. Rozet w 1956 roku opublikowała konspekt, nie dając jednak szczegółowego opisu po‑
szczególnych części rękopisu. R.I. Rozet: Lekcionnyj kurs P.O. Jarkowskogo po bibliografii. „Sovets‑
kaâ Bibliografiâ” 1956, vyp. 42, s. 56–60. Autorka podała też rozkład planu w swojej dysertacji: Rol’ 
Vilenskogo Universiteta v razvitii bibliografii v Litve v pervoj polovine XIX veka. Dissertacionnaâ ra‑
bota. Naučnyj rokovoditel’ docent Leningradskogo gos. Bibliotečnogo instituta im. N.K. Krupskoj 
M.A. Briskman. Vil’nŭs 1960. Vilniaus universiteto biblioteka, sygn. F76 ‑321, s. 1–6. 

150 P. Jarkowski opracował m.in.: Elementarny kurs bibliografii dla uczniów Liceum Wołyń‑
skiego (program wykładów powstał po 1818 roku, gdy prowadzący miał już doświadczenie i wie‑
dzę z  zakresu wykładanego przedmiotu); Plan systematycznego porządku dla ułożenia Bibliote‑
ki Liceum Wołyńskiego z  dołączeniem wzorów spisywania katalogów; Historię Biblioteki Liceum 
Wołyńskiego; Projekt urządzenia bibliotek przy naukowych zakładach Wydziału Kijowskiego oraz 
Wiadomości o  Bibliotece Liceum Krzemienieckiego i  onej porządku. Jedynie ta ostatnia pozycja, 
dzięki M. Danilewiczowej, ukazała się drukiem. Por. P. Jarkowski: Wiadomość o bibliotece Lice‑
um Krzemienieckiego i onej porządku udzielona przez jej bibliotekarza… Joachimowi Lelewelowi 
r. 1825. Wydała M. Danilewiczowa. Równe 1935.

151 M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 233.
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Nowe zajęcia cieszyły się zróżnicowanym, a zazwyczaj niewielkim zaintere‑
sowaniem studentów – na wykłady J. Lelewela przychodziło zaledwie kilka osób. 
On sam przyznał, że kurs bronił się dzięki temu, że był potrzebny do uzyskania 
stopni naukowych152. Na zajęcia J.S. Bandtkiego w okresie 1811/1812–1833/1834 
uczęszczało łącznie 224 studentów153. Uczniowie J. Muczkowskiego wspominali, 
że wykłady miały charakter „encyklopedii historycznej Polski”. Jednak dla 
osób pragnących poznać bibliografię zajęcia te były niewystarczające, żadna 
z  omawianych podczas wykładów gałęzi bibliografii nie została wyczerpująco 
zaprezentowana, a najwięcej miejsca wykładowca poświęcił ich historii. Można 
zatem stwierdzić, że młodzież uniwersytecka oczekiwała zajęć bardziej prak‑
tycznych; historyczne podstawy wielu wykładanych części bibliografii były jej 
znane z  innych zajęć154. Wykłady K. Estreichera  – ze względu na rozległość 
tematu – uważano z kolei za zbyt trudne, dlatego wybrało je niewiele osób. 

Nauczanie bibliografii w  szkołach wyższych w Polsce w większości wypad‑
ków miało charakter teoretyczny, choć u  podłoża zorganizowania zajęć leżały 
pobudki praktyczne, podnoszone w  KEN. W  XIX wieku na terenach Rzeczy‑
pospolitej bibliotekarze bibliotek naukowych legitymowali się wykształceniem 
humanistycznym, historycznym, z  zakresu filologii klasycznej czy literatury 
polskiej. Z  powodzeniem prowadzili badania naukowe155, ale wiedzę fachową 
i  umiejętności zdobywali przede wszystkim dzięki praktyce zawodowej156. 
Wykłady w  Krakowie, Wilnie i  Warszawie nie przygotowywały do zawodu bi‑
bliotekarza157 (podobnie wyglądała zanalizowana sytuacja we Francji), a jedynie 
w  regulaminie Biblioteki Liceum Krzemienieckiego zapisano, że pomocnicy 
bibliotekarza są zobowiązani do wysłuchania kursu bibliologii158. Być może 
właśnie w  tym teoretycznym i historycznym nastawieniu wykładowców należy 
upatrywać słabości kształcenia w  zakresie bibliografii na terenach ówczesnej 
Polski. Nie można się jednak dziwić takiej sytuacji. Rozwój nauki w XIX wieku 

152 J. Lelewel: Dzieła. T. 1…, s. 60–61. Por. też A. Śliwiński: Joachim Lelewel. Zarys bio‑
graficzny lata 1786–1831. Wyd. 2 przejrz. i  uzup. Warszawa 1932, s. 106; B. Karkowski: Dzieje 
bibliotek Joachima Lelewela…, s. 35.

153 K. Lewicki: Jerzy Samuel Bandtkie…, s. 133–135.
154 W. Kalinka: Listy o Krakowie. Poznań 1850, s. 70–71.
155 K. Maleczyńska: Kształtowanie się zawodu bibliotekarza w Polsce do 1914 r. „Roczniki 

Biblioteczne” R. 26, z. 1–2 (1982), s. 47–49. Por. też popularne zarysy: H. Hollender: Zawód – 
bibliotekarka. Narodziny pewnej tradycji (koniec XIX wieku). W: Kobieta i edukacja na ziemiach 
polskich w XIX i XX wieku. Pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca. T. 2. Cz. 2. Warszawa 1995, 
s. 190; oraz F. Mincer: Nauczyciel ‑bibliotekarz jako problem interdyscyplinarny, między historią 
a filologią. W: Nauczyciel – bibliotekarz – przygotowanie do zawodu. Pod red. J. Jarowieckiego. 
Kraków 1998, s. 22–23.

156 A. Mściszowa: Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego. „Roczniki Biblioteczne” R. 17, 
z. 3–4 (1973), s. 815.

157 Podczas zajęć zdefiniowano jednak stosowne pojęcia związane z bibliotekarstwem.
158 I. Treichel: Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski. „Roczniki Biblioteczne” R. 1, z. 1–2 

(1957), s. 182.
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był zdeterminowany przez sytuację geopolityczną, stąd za priorytetowe uznano 
zagadnienia dotyczące poszukiwań początków drukarstwa i  zabytków piś‑
miennictwa. Praca naukowa w warunkach zależności politycznej stała się obo‑
wiązkiem, a  nawet czynem patriotycznym. Badaczom zależało na zachowaniu 
pamięci o  przeszłości (stąd zamiłowanie do historyzmu), zbierano i  ratowano 
pamiątki narodowe159, analizowano stan kraju, jego bogactwa i  właściwości. 
Jednak po 1830 roku rozwój nauki został zahamowany, szkoły były zamykane, 
biblioteki likwidowane, a  Polacy nierzadko udawali się na emigrację160. Odbiło 
się to także na możliwościach kształcenia w zakresie bibliografii.

1.3.1. Bibliologia w Liceum Krzemienieckim

Jak już wspomniano, kurs bibliologii najwcześniej w Polsce wprowadzono 
w  Gimnazjum Wołyńskim (od 1819 roku Liceum Krzemienieckim), dziesię‑
cioletniej szkole ogólnokształcącej161; do jego zorganizowania został zobligo‑
wany bibliotekarz szkolny, P. Jarkowski162. Dzięki tej szkole Polska, choć nie 
było jej wówczas na mapie świata, była drugim miejscem w  Europie, gdzie 
odbywało się kształcenie z  zakresu bibliografii163. Wybór Krzemieńca nie był 
przypadkowy. Starania T. Czackiego164 i  H. Kołłątaja, który wskazał siedzibę 

159 Na przykład Czartoryscy w  Puławach, Biblioteka Polska w  Paryżu, Muzeum Narodowe 
w  Rapperswilu, fundacja Ossolińskiego we Lwowie, zbiory rękopisów T. Czackiego, Biblioteka 
Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Biblioteka Kórnicka, zbiory Przeź‑
dzieckich, Lubomirskich, J.G. Pawlikowskiego, Biblioteka Baworowskich we Lwowie, biblioteki 
towarzystw naukowych, archiwa itd.

160 F. Bujak: Rozwój nauki polskiej w latach 1800 do 1880. „Nauka Polska” T. 15 (1932), s. 204–
205, 219–224.

161 Por. rozważania na temat nowatorskiego systemu kształcenia w  Krzemieńcu, dającego 
„absolwentom solidne wykształcenie, przydatne w życiu społecznym”. E. Danowska: Nowatorski 
program nauczania…, s. 79–98.

162 Szeroko na temat powołania Gimnazjum pisała M. Danilewiczowa. M. Danilewiczowa: 
Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego. „Nauka Polska” Vol. 22 (1937), s. 58–68. Od 
początku w Bibliotece znalazł zatrudnienie P. Jarkowski. Był nauczycielem języka francuskiego 
i greckiego (1801–1805), ale jego protektorzy – H. Kołłątaj i T. Czacki – umożliwili mu wyjazd do 
bibliotek warszawskich i krakowskich, by mógł poświęcić się pasji bibliofilskiej. J. Rogala: Listy 
Pawła i Wojciecha Jarkowskich do Joachima Lelewela z lat 1819–1831. W: Joachim Lelewel – księgo‑
znawca, bibliotekarz, bibliograf. Red. nauk. M.M. Biernacka. Warszawa 1993, s. 353; M. Krze‑
mińska: Paweł Jarkowski – bibliotekarz…, s. 170–171.

163 M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 221. 
164 Por. np. korespondencję T. Czackiego z J. Śniadeckim dotyczącą m.in. szkoły krzemieniec‑

kiej, zebraną przez B. Gubrynowicza. B. Gubrynowicz: Z nieznanej korespondencji Jana Śnia‑
deckiego z  Tadeuszem Czackim (1806–1811). W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL roczni‑
cy założenia i  X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T. 1. Wilno 1929, s. 103–128. Zdaniem 
J. Korpały T. Czackiemu należy też zawdzięczać spolszczoną nazwę bibliografii jako przedmiotu 
nauczania. J. Korpała: Krótka historia bibliografii…, s. 67.
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gimnazjum nadzorowanego przez Cesarski Uniwersytet Wileński, sprawiły, że 
Krzemieniec stał się ważnym ośrodkiem naukowym, gdzie narodziła się myśl 
bibliologiczna. Wykłady i konspekty zajęć były przygotowywane przez P. Jar‑
kowskiego, ale reformatorzy systemu oświaty także mieli swoją wizję uczelni 
i  prowadzonych w  niej wykładów w  duchu pozytywizmu, w  tym bibliografii, 
choć zdawali sobie sprawę z  tego, że „bibliografia zdaje się być nauką, której 
nazwa zraża”165. 

Projekt zajęć z  bibliografii w  Krzemieńcu został opracowany w  1803 ro‑ 
ku, dwa lata przed powołaniem Gimnazjum, ale spotkał się ze sprzeciwem 
sprawujących nadzór nad szkołą władz uniwersyteckich w  Wilnie – w  postaci 
opinii rektora, Hieronima Stroynowskiego166. Wtedy to w  korespondencji, jaką 
prowadził T.  Czacki z  H. Kołłątajem, wyłoniły się poglądy obu propagatorów 
akademickiego nauczania bibliografii na zadania tej specjalności167. T. Czacki 
okazał się zwolennikiem traktowania bibliografii jako wstępu do dalszych 
badań, jako nauki niezbędnej „do ukończenia dobrej edukacji”168. Napisał nawet 
do H. Kołłątaja:

Bibliografia nie jest to nauka tak mała, jak ją sobie wystawiono. Ona 
powinna nauczyć o  dziełach zatraconych, o  pozostałych jej ułomkach, 
o apokryfach, a w każdym obiekcie nauk i umiejętności dać wiadomo‑
ści o wszystkich dziełach, czego od osobnych nauczycielów169 wymagać 
nie można. Dlatego w naszych krajach mało naleźć można gruntownych 
literatów, antykwarzów i dobrych edytorów dzieł klasycznych że się do 
bibliografii aplikować nie lubimy170. 

Bibliografia była zatem nauką umożliwiającą poznanie przeszłości piśmien‑
niczej, miała wspomagać literaturoznawstwo, księgarstwo i edytorstwo. T. Czac‑ 
ki wspólnie z  H. Kołłątajem potraktowali ją jak naukę historyczno ‑opisową, 
dającą encyklopedyczną wiedzę o  książce i  piśmiennictwie. Sam H. Kołłątaj 

165 Z. Węclewski: Listy Tadeusza Czackiego…, s. 1122.
166 Po odmowie G.E. Groddecka T. Czacki poprosił o  wykłady z  bibliografii K.C. Mron‑

gowiusza. Sprzeciw wyraził jednak sam G.E. Groddeck. Nie podjął pracy w  Krzemieńcu także 
S.B. Linde, wybierając warszawską szkołę. Ibidem, s. 1125; K. Warda: Paweł Jarkowski – bibliote‑
karz…, s. 13; E. Danowska: Nauczanie bibliografii…, s. 17.

167 Por. J. Korpała: Bibliografia polska przed Karolem Estreicherem. „Silva Rerum” 1927, 
z. 10, s. 152; A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 5.

168 E. Danowska: Nauczanie bibliografii…, s. 16.
169 Obaj reformatorzy wychodzili z założenia, że nauczyciel bibliografii nie różni się od na‑

uczycieli innych przedmiotów. K. Warda: Paweł Jarkowski – bibliotekarz…, s. 14.
170 Ks. Hugona Kołłątaja korespondencja listowna z  Tadeuszem Czackim wizytatorem nad‑

zwyczajnym szkół, w  guberniach wołyńskiej, podolskiej i  kijowskiej. Przedsięwzięta w  celu urzą‑
dzenia instytutów naukowych i  pomnożenia oświecenia publicznego w  trzech rzeczonych guber‑
niach. T. 3. Z rękopismu wyd. F. Kojsiewicz. Kraków 1844, s. 23.
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docenił wartość bibliografii i postrzegał ją jako, co prawda, osobną, ale jedynie 
część literatury. Przypisał jej kilka istotnych i  do dziś aktualnych funkcji. Do 
podstawowych zaliczył informowanie o dziełach dawnych i współczesnych oraz 
umożliwienie poznawania pisarzy i  ich dzieł. W  postulacie ujawniania przez 
bibliografię treści utworów dał się poznać, podobnie jak F. Bentkowski, jako 
zwolennik wsparcia bibliografii na ocenach „rozsądnej krytyki”. Razem, biblio‑
grafia i  krytyka, były odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu dydak‑
tycznego. Bibliografia miała bowiem – zdaniem H. Kołłątaja – stanowić swego 
rodzaju źródło i podręcznik umożliwiający wskazanie dobrych i złych autorów. 
Już w początkach wieku XIX doceniał nie tylko krytyczną, ale i zalecającą funk‑
cję bibliografii (jak teoretycy rosyjscy). Bibliografia miała być wykorzystywana 
przez uczniów jako element ich warsztatu pracy, co ułatwiało dokonywanie wy‑
borów czytelniczych. Zdaniem T. Czackiego bibliografia warunkowała również 
dobrą edukację. H. Kołłątaj połączył jeszcze tę funkcję zalecającą z  codzienną 
pracą bibliotekarzy, dla których miała się ona stać elementem warsztatu groma‑
dzenia zbiorów (podobnie jak w nauce rosyjskiej)171. Szerokie pojmowanie przez 
obu uczonych roli bibliografii jest w  ocenie współczesnej nauki prawidłowe. 
W korespondencji nie dali, co prawda, opisów zakresu bibliografii, ale T. Czacki 
powołał się na dokonania Johanna Georga Meusela (1743–1820), niemieckiego 
historyka, leksykografa i  bibliografa wykorzystującego w  praktyczny sposób 
bibliografię do prowadzonych przez siebie badań pism pisarzy, ich zestawiania 
i porównywania.

Najpełniej jednak ośrodek krzemieniecki wpisał się w dzieje teorii bibliogra‑
fii, czy raczej bibliologii, za sprawą wykładów P. Jarkowskiego, który nazwał je 
inaczej, niż zakładali to mecenasi szkoły. Celem podjętego kursu bibliologii było 
przygotowanie uczniów Gimnazjum, a  potem Liceum, do podjęcia badań na‑
ukowych, dlatego też pierwszą część spotkań poświęcił analizom stanu nauki172, 
by w dalszej kolejności skupić się na zagadnieniach bibliologicznych, takich jak: 
historia książki (m.in. grammatologia, sztuka pisma, brachygrafia, rzymskie 
i  arabskie znaki oraz grafika), sztuka wydawnicza, właściwa bibliografia i  lite‑
ratura bibliologiczna, pod wpływem poglądów G.F. Debure’a, G.É.  Peignota, 
J.Ch. Bruneta i M. Denisa. 

P. Jarkowski sprawnie wykorzystał osiągnięcia francuskich bibliologów 
i  ustalenia niemieckich bibliografów, będących zarazem praktykami bibliote‑
karstwa. Cykl zajęć poświęconych właściwej bibliografii ograniczył do zapre‑
zentowania książki jako dzieła rękopiśmiennego (rękopisy wschodnie, greckie, 
łacińskie), drukowanego, rzadkiego i  wartościowego, będącego elementem 
zasobów bibliotecznych. Do bibliografii właściwej włączył elementy paleografii 

171 Ks. Hugona Kołłątaja… T. 1. Z rękopismu wyd. F. Kojsiewicz. Kraków 1842, s. 177, 211. 
172 Rozgraniczonej na historię „rzeczy książniczej”, czyli ogólny stan oświaty w  porządku 

etnograficznym wraz z uwzględnieniem ważniejszych okresów, oraz środki zachowania i rozsze‑
rzania nauki.
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i  archeografii, by uczniowie mogli poznać rękopisy i  druki, przedstawił też 
zarys dziejów książki. Podobnie jak dla M. Denisa, tak i dla niego umiejętności 
bibliograficzne wiązały się z  pracą w  bibliotece, bibliografia miała służyć do 
porządkowania ksiąg, dlatego na wykładach podawał informacje o  układach, 
katalogach i  regulaminach bibliotecznych. Zatem tę część kursu bibliografii 
można nazwać bibliotekarstwem173. Bibliografia w  rozumieniu P. Jarkowskiego 
obejmowała znajomość bibliofilską ksiąg, dogłębną wiedzę o  ich dziejach oraz 
szereg wiadomości użytecznych w  pracy bibliotekarskiej. Nie można się jed‑
nak dziwić temu szerokiemu zakresowi  – w  scharakteryzowanych wcześniej 
systemach europejskich do bibliografii włączono elementy bibliotekarstwa – bi‑
bliografia dla tego właśnie teoretyka miała wymiar techniczny, więc wszelakie 
techniczne działania, które wykonywał w  bibliotece szkolnej jako praktyk, 
nazwał bibliografią. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że już ten pierwszy 
wykładowca zagadnień związanych z książką na terenach Rzeczypospolitej do‑
strzegł odrębność kwestii bibliologicznych, uznając je za szersze niż praktyczne 
zadania bibliografii, polegające na opisie i  klasyfikacji ksiąg. Samą bibliologię, 
co wynika z notatek pozostawionych przez jego ucznia, Karola Załozieckiego174, 
rozumiał  jako „naukę o książkach”, najogólniejszą z nauk, a więc „encyklopedię 
umiejętno ‑metodyczną”, która miała ukazać dorobek piśmienniczy, dokonać 
jego podziału i uporządkowania, a jednocześnie opisania za pomocą znaków175. 

173 R.I. Rozet: Lekcionnyj kurs…, s. 57–58. Na planie wykładów dotyczących bibliografii 
właściwej J. Lelewel napisał: „Bibliotekarstwo”. Według B. Świderskiego kurs P. Jarkowskiego, 
jakkolwiek nazwany bibliografią właściwą, był tak naprawdę kursem bibliotekarstwa. W. No‑
wodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 108; B. Świderski: Bibliotekarstwo, biblioteko‑
znawstwo i terminy pokrewne. Historia, zakres użycia, semantyka. Łódź 1981, s. 23–24.

174 M. Walentynowicz odnalazła informację o  próbach opublikowania dzieła autorstwa 
K. Załogieckiego pt. Bibliologia na łamach „Kuriera Wileńskiego” z 7 września 1863 roku. Z krót‑
kiej notatki wynikało, że dzieło to było wzorowane na schemacie bibliologii M. Denisa z Einlei‑
tung in die Bücherkunde. W 1966 roku, dziesięć lat po ogłoszeniu artykułu M. Walentynowicz, 
A. Wędzki wśród rękopisów przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk 
odszukał 10 kart, z tego 8,5 zapisanych na papierze ze znakiem wodnym z oznaczeniem roku 1813. 
Porównanie notatki z „Kuriera Wileńskiego” i odnalezionego fragmentu wykazało zbieżność tre‑
ści. Fragment pochodzący z  Kórnika był własnością M. Wiszniewskiego, historyka literatury, 
związanego m.in. z Gimnazjum Wołyńskim, gdzie bibliotekarzem był P. Jarkowski. Było zatem 
prawdopodobne, że kórnickie notki stanowiły fragment rękopisu wykładów P.  Jarkowskiego, 
a nie K. Załogieckiego, a w „Kurierze Wileńskim” doszło do pomyłki. W  latach 1817–1824 ucz‑
niem Gimnazjum Wołyńskiego i Liceum Krzemienieckiego był K. Załoziecki (a nie Załogiecki), 
późniejszy wykładowca polskiego prawa cywilnego na uniwersytecie w Moskwie. Do redaktora 
„Kuriera Wileńskiego” mogły zatem trafić notatki z  wykładów P. Jarkowskiego pt. Bibliologia, 
które należały do K. Załozieckiego i to jemu zostało przypisane autorstwo rękopisu. M. Walen‑
tynowicz: Załogiecki – nieznany teoretyk bibliotekarstwa polskiego z połowy XIX wieku. „Prze‑
gląd Biblioteczny” R. 24, z. 3 (1956), s. 241–245; A. Wędzki: Jeszcze w sprawie autorstwa „Biblio‑
logii” z w. XIX. „Przegląd Biblioteczny” R. 34, z. 1–2 (1966), s. 49–50.

175 Por. też notatki J.L. Sienkiewicza, ucznia Gimnazjum Wołyńskiego od 1805 roku, które 
mogły być sporządzone podczas zajęć prowadzonych przez P. Jarkowskiego. Także i z nich wyła‑
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Miała wnikać w  problematykę sztuki mówienia, pisania i  druku, dając tym 
samym obraz „postępu rozumu ludzkiego”176. O  ile przedmiot bibliologii był 
bardzo pojemny – jako nauka historyczna miała ujawniać szczegóły wszystkich 
nauk i  zmiany w  nich zachodzące  – o  tyle zdefiniowanie stosunku bibliografii 
do bibliologii należy uznać za czytelne i  nowatorskie177, zgodne z  koncepcjami 
części badaczy późniejszego okresu międzywojennego i  tych, którzy określili 
relacje obu nauk już po II wojnie światowej.

Dla teorii bibliografii we współczesnym rozumieniu ważnym dokonaniem 
P. Jarkowskiego było także umiejętne rozdzielenie rodzajów bibliografii. Wy‑
odrębnił on bibliografię ogólną, na którą składały się informacje o  rękopisach 
i  drukach w  powszechności uporządkowane alfabetycznie lub systematycznie, 
oraz bibliografie specjalne, informujące o  rękopisach i  drukach „wedle szcze‑
gólnych widoków”178. Należy mu się zatem uznanie za teoretyczne rozróżnienie 
zakresów bibliografii  – ogólnego, nazwanego przez niego powszechnym, oraz 
szczególnego, czyli obecnie specjalnego. Ponadto – podobnie jak F. Bentkowski, 
J. Śniadecki, T. Czacki i  H. Kołłątaj  – trafnie określił zadanie bibliografii jako 
dziedziny ułatwiającej zalecenia literatury wartościowej, a tym samym wspoma‑
gającej rozwój nauki.

Trudno się zatem zgodzić ze zdaniem Józefa Korpały179, że idee P. Jarkow‑
skiego nie odegrały większej roli w  rozwoju teorii bibliografii180. Stanowiły 
przecież przedmiot analiz J. Lelewela, który, tak jak nauczyciel z Krzemieńca, był 
zwolennikiem włączenia praktycznych zagadnień bibliotekarskich do bibliogra‑

nia się obraz bibliologii jako ogólnej nauki o książkach, podczas gdy bibliografia miała być tech‑
niczną dziedziną, na którą składała się umiejętność opisywania i  klasyfikowania ksiąg. E. Da‑
nowska: Nauczanie bibliografii…, s. 22. Na podstawie zaginionego dziś rękopisu Wykłady Pawła 
Jarkowskiego. Bibliologia nie można było zidentyfikować definicji terminu „bibliologia”. W źródle 
brakowało początkowych kart. J. Rogala w  publikacji pt. Materie z  nauk w  Liceum Wołyńskim 
w  przeciągu roku szkolnego wyłożonych. Na popisy publiczne uczniów tegoż Liceum w  czerwcu 
1821 r. podane (Krzemieniec 1821) odnalazł jednak następujące sformułowanie przypisane P. Jar‑
kowskiemu: „Bibliologia, która czyni rzecz o znajomości rękopismów jako i ksiąg drukowanych, 
tudzież zaprowadzeniu do książnicy porządku i  utrzymania Onego, końcem osiągnięcia celów, 
jakie się zamierzać zwykły tego rodzaju naukowym zakładom, była materią wykładu tej nauki”. 
Cyt. za J. Rogala: Listy Pawła i Wojciecha Jarkowskich…, s. 366.

176 Za: ibidem, s. 355–356.
177 Por. np. A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 6.
178 J. Rogala: Listy Pawła i Wojciecha Jarkowskich…, s. 356.
179 J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii…, s. 44.
180 Zdaniem części badaczy wykłady krzemienieckie przyczyniły się do rozwoju bibliologii 

w Rosji. Jednak gdy w połowie 1810 roku szkołę odwiedził W.G. Anastasiewicz, P. Jarkowski do‑
piero rozpoczął prowadzenie kursu bibliologii. Trudno więc zakładać, że wpłynął on w znaczący 
sposób na przemyślenia rosyjskiego uczonego. J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii w  Polsce. 
Wrocław 1953, s. 43; M.A. Briskman: V.G. Anastasevič…, s. 150; A. Żbikowska ‑Migoń: Trady‑
cje polskiej bibliologii…, s. 6; M. Krzemińska: Paweł Jarkowski – bibliotekarz…, s. 172. Por. też 
rozważania na temat uczniów P. Jarkowskiego: E. Danowska: Nauczanie bibliografii…, s. 20–21.
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fii. Mimo zastrzeżeń do zakresu poglądów na bibliologię, wyrażonych podczas 
wykładów, trzeba docenić wkład P. Jarkowskiego  – nie mając w  Polsce po‑
przedników, wzorował się na dziełach obcojęzycznych oraz na doświadczeniach 
zawodowych zdobytych w  bibliotece, stąd na kursie przeważała problematyka 
bibliotekoznawcza, co hipotetycznie mogło wpłynąć na kształtowanie pokoleń 
wykształconych bibliotekarzy.

1.3.2. Ośrodek krakowski 

W 1811 roku do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, przyjechał J.S. Bandt‑
kie, by przejąć obowiązki bibliotekarza i  profesora bibliografii w  Oddziale 
Literatury Wydziału Filozoficznego. Tym aktem doceniono jego wrocławskie 
dokonania181, które rozwinął w  postaci ważnych w  dziedzinie bibliologii, 
wydanych nieco później publikacji: De primis Cracoviae in arte typographica 
incunabulis (Cracoviae 1812), Historia drukarń krakowskich od zaprowadzenia 
druków do tego Miasta aż do czasów naszych wiadomością o wynalezieniu sztuki 
drukarskiej poprzedzona (Kraków 1815), Historia drukarń w Królestwie Polskim 
i Wielkim Księstwie Litewskim jako i w krajach zagranicznych, w których polskie 
dzieła wychodziły (T. 1–3, Kraków 1826) oraz Historia Biblioteki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie (Kraków 1821).

Wkład J.S. Bandtkiego w rozwój teorii bibliografii obejmuje zarówno wykłady 
tej dyscypliny182, jak i badania dziejów typografii, mające na celu doskonalenie 
metod badań archiwalnych. Samej definicji bibliografii w  jego spuściźnie ręko‑
piśmiennej i drukowanej nie sposób jednak odnaleźć183. Program prowadzonych 
przez niego zajęć dydaktycznych zawierał natomiast zagadnienia dotyczące 
historii pisma i  narzędzi pisarskich, dziejów drukarstwa (także ksylografii 
i  początków drukarstwa)184, bibliotek, piśmiennictwa polskiego i  światowego 

181 Por. np. A. Rombowski: J.S. Bantkiego wrocławska karta biblioteczna. „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Wrocławskiego” Seria A, nr 4 „Bibliotekoznawstwo” 1956, nr 2, s. 3–54; A. Gajow‑
ska: Działalność bibliotekarska Jerzego Samuela Bandtkiego. „Studia Bibliologiczne” T. 18 (2010), 
s. 109–123; K. Lewicki: Sprawa powołania Jerzego Samuela Bandtkiego na stanowisko Dyrektora 
Biblioteki Jagiellońskiej w r. 1810/11. „Sobótka” R. 5 (1950), s. 172–183.

182 Zdaniem D. Trawińskiej ‑Słabęckiej dorobek ten nie został jeszcze dostatecznie oceniony. 
D. Trawińska ‑Słabęcka: Wkład Jerzego Samuela Bandtkiego…, s. 653.

183 K. Lewicki ogłosił Programma praelectionum quasi ec cathedra Bibliographiae ab a. 1811/12 
in Universitate litteraria Cracoviensi tradidi et Deo iuvante traditurus sum. K. Lewicki: Jerzy Sa‑
muel Bandtkie…, s. 130–132.

184 Poszukując materiałów do swoich wykładów z  bibliografii, J.S. Bandtkie sięgnął do 
dzieła J.D. Hoffmanna. Trafiło ono do niego dzięki bratu, J.W. Bandtkiemu, który nabył część 
zbiorów po J.D. Hoffmannie, wystawionych na aukcji w Elblągu. J.Z. Małecki: Związki Pomo‑
rza z Krakowem na polu bibliografii (Jan Daniel Hoffmann i  Jerzy Samuel Bandtkie). W: Studia 
bibliograficzno ‑bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45 ‑lecia pracy naukowej Profesora 
Wiesława Bieńkowskiego. Pod red. M. Kocójowej. Kraków 1995, s. 206.
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oraz językoznawstwa, zwłaszcza słowiańskiego (wykładał je odrębnie w  latach 
1817–1825). W latach 1814–1815 dołączył do kursu zagadnienia numizmatyki185. 
W programie znalazła się też – w ujęciu ogólnym – problematyka historii ojczy‑
stej, kultury narodu polskiego186 i innych narodów, produkcji piśmienniczej oraz 
krytycznej znajomości źródeł. Jak wynika z notatek studentów, głównym przed‑
miotem zajęć były: sztuka pisania i nauka o rękopisach, dzieje drukarstwa oraz 
miejsce literatury polskiej na tle piśmiennictwa powszechnego187. Bibliografia 
w  świetle przekonań tego historyka drukarstwa była więc dyscypliną obejmu‑
jącą zagadnienia bibliologiczne, jak wytwarzanie książki, jej rozpowszechnianie 
i  użytkowanie  – co podkreślał podczas wykładów, w  publikacjach, praktyce 
bibliotekarskiej i korespondencji. W odróżnieniu od P. Jarkowskiego, dla którego 
ważną częścią bibliografii właściwej było bibliotekarstwo, J.S. Bandtkie przez 
pojęcie bibliografii rozumiał dzieje książki, wspomagane naukami pomocni‑
czymi  – filologicznymi i  historycznymi. Ta nauka, o  bardzo ogólnym, wręcz 
encyklopedycznym charakterze, miała być pomocnicza w  prowadzeniu badań 
historycznych. 

W publikacjach na temat dziejów książki i drukarstwa dawał wyraz swoich 
poglądów. Zainspirowany badaniami historyków francuskich i  niemieckich188 
stworzył Historię drukarń krakowskich…; dzieło J.D. Hoffmanna stało się z kolei 
przyczynkiem do opracowania trzytomowej Historii drukarń w  Królestwie 

185 Brak wcześniej drukowanych programów wykładów z  lat 1811–1814 nie pozwala ustalić 
ich dokładnych treści. Por. S. Mikucki: Nauki pomocnicze historii…, s. 156; J. Kolendo: Numiz‑
matyk zapomniany  – Jerzy Samuel Bandtkie (1768–1835). Notatka bibliograficzna. „Wiadomości 
Numizmatyczne” R. [50], z. 1 (181) (2006), s. 51–65.

186 Można odnieść wrażenie, że działalność dydaktyczna J.S. Bandtkiego, wykłady z biblio‑
grafii, na których przedstawiał szerokie tło dotyczące rozwoju kultury polskiej, wynikały z pobu‑
dek patriotycznych. Niemal całe życie zawodowe poświęcił odkrywaniu, analizowaniu i promo‑
waniu zabytków kultury polskiej. Starał się ją kultywować, co zrodziło konflikty z pracownikami 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. D. Trawińska ‑Słabęcka: Wkład Jerzego Samuela Bandtkiego…, 
s. 631; A.K. Banach: Jerzy Samuel Bandtkie (1768–1835). W: Złota księga Wydziału Historycznego. 
Pod red. J. Dybca. Kraków 2000, s. 23; A. Gajowska: Działalność bibliotekarska…, s. 117.

187 W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pozostały notatki J. Muczkowskiego (wykład z roku 
1815/1816), W. Koppfa (wykład z roku 1821/1822), S. Dutkiewicza (wykład z roku 1823/1824) oraz 
autora anonimowego (wykład z roku 1815). J. Kapuścik: Uczeń i mistrz…, s. 94. Swoim słucha‑
czom J.S. Bandtkie polecał bogatą literaturę bibliologiczną, w  tym M. Denisa (według H. Ba‑
rycza już od 1815 roku), G.É. Peignota i  G.F. Debure’a, ponadto J. Mabillona De re diplomatica 
(Parisiis 1681), B. de Montfaucona Palaeographia Graeca (Paris 1708), J.Ch. Gatterera Elementa 
artis diplomatica (Göttingen 1765), Ch.D. Becka Artis latine scribendi praecepta (Lipsiae 1801), 
Ch.G. Schwarza De ornamentis librorum et varia rei librariae veterum supellectile dissertationum 
antiquariarum hexas (Lipsiae 1756) i  J.I. Przybylskiego Dyssertacja o kunszcie pisania… H. Ba‑
rycz: Schyłek katedry bibliografii…, s. 32; A. Lewicka ‑Kamińska: Jerzy Samuel Bandtkie jako 
księgoznawca. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. 20, nr 1–2 (1970), s. 25–26.

188 Na przykład K. ‑H. von Heineckena Idée générale d’une collection complette d’estampes. 
Avec und dissertation sur l’origine de la gravure & sur les premiers livres d’images (Leipsic 1771). 
Na dziele tym opierał swoje wywody także J. Lelewel.



771.3. Bibliografia jako dziedzina akademicka na ziemiach polskich w XIX wieku 

Polskim… W  rozprawach tych przedstawił nie tyle dzieje drukarń, ile same 
druki, ukazując jednocześnie możliwości wykorzystania metody archiwalnej do 
badań dziejów książki189 (przed nim uczynili to m.in. S. Starowolski i  F.  Bent‑
kowski). Zebrany i  uporządkowany materiał J.S. Bandtkie skromnie ocenił 
jako pomocniczy do stworzenia syntezy drukarstwa polskiego190. Dzięki jego 
analizom w kolejnym stuleciu potraktowano bibliografię jako niezbędny element 
warsztatu badacza, zwłaszcza historyka książki (przydatna okazała się zwłaszcza 
metoda archiwalna, a  potem typograficzna zaproponowana przez J.  Lelewela). 
Jego wpływ na bibliografię jako praktyczną dziedzinę i  umiejętności nie był 
jednak wielki. Koncepcja bibliografii ograniczała się w  zasadzie do wątków 
historycznych.

Po śmierci J.S. Bandtkiego (11 czerwca 1835 roku) ogłoszono konkurs na 
stanowisko bibliotekarza wraz z  prowadzeniem wykładów z  bibliografii. Już 
same wymagania wstępne dla kandydatów wskazują, w  jaki sposób, zapewne 
dzięki J.S. Bandtkiemu jako historykowi drukarstwa, nauka ta była wówczas 
pojmowana. Wedle Ogłoszenia konkursu na posadę bibliotekarza w Uniwersytecie 
Jagiellońskim z 10 grudnia 1835 roku, podpisanego przez sekretarza Uniwersy‑
tetu, Adama Czapskiego, starający się o pracę miał się legitymować znajomością 
języków obcych, w  tym starożytnych, literatury, bibliografii słowiańskiej, a  co 
najmniej polskiej, numizmatyki i  „manipulacji drukarskiej”, dyplomatyki lite‑
rackiej – by nie tylko dzieła czytać, ale też znać ich następstwo czasowe191. Wy‑
magania te musiał spełniać J.K. Rzesiński192, który został zatrudniony, jednak 
wykładał krótko. Przejął on schemat zajęć od J.S. Bandtkiego, czyli pośrednio od 
M. Denisa. Podręcznik niemieckiego teoretyka stanowił podstawę zajęć. Treści 
wykładów J.K. Rzesińskiego nie dochowały się193. 

Po wygranym w  1837 roku konkursie zajęcia z  bibliografii przejął wycho‑
wanek J.S. Bandtkiego, J. Muczkowski194. Tym razem od kandydata wymagano 
dobrej orientacji w  działach określonych przez władze uczelni: rękopisoznaw‑
stwie, bibliotekarstwie, numizmatyce oraz bibliografii. Znajomość bibliografii 
obejmowała przede wszystkim dzieje drukarstwa i  druków, techniki typogra‑
ficznej, ale wymagano też umiejętności – przykładowo opisywania i układania 

189 To źródło docenił w  pracach J.S. Bandtkiego np. J.M. Ossoliński. D. Trawińska‑
 ‑Słabęcka: Wkład Jerzego Samuela Bandtkiego…, s. 635.

190 Ibidem, s. 635.
191  Ibidem, s. 649–651.
192 Był on także praktykującym adwokatem, a przez pewien czas zastępcą profesora na Wy‑

dziale Prawa. S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz czytana na posie‑
dzeniu Wydziału Filologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dn. 7 lutego 1921. Lwów 1921. 
[Odbitka], s. 12; A. Mściszowa: Kształtowanie się zawodu…, s. 823; J. Włodarczyk: Kształto‑
wanie się zawodu…, s. 92.

193 M. Rulikowski: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny…, s. 70; K. Lewicki: Jerzy 
Samuel Bandtkie…, s. 126.

194 K.Wł.W.: Józef Muczkowski. „Tygodnik Ilustrowany” T. 4, nr 109 (1861), s. 153–154.
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inkunabułów w bibliotece. Co interesujące – to w obrębie bibliografii wydzielono 
elementy charakterystyczne dla niej samej, a  nie dla bibliologii, np. historię 
bibliografii w  Polsce, stan badań bibliograficznych w  Polsce w  drugiej połowie 
XVIII wieku, ożywienie w  dziedzinie bibliografii, znajomość zbiorów polskich 
dziejopisów i ważniejszych polskich bibliotek195. 

J. Muczkowski jako uczeń J.S. Bandtkiego i  czytelnik dzieł J. Lelewela (co 
znalazło odzwierciedlenie w treściach jego wykładów) wydzielił w obrębie biblio‑
grafii: grafikę (obejmującą też dyplomatykę, sfragistykę, heraldykę, chronologię 
i  numizmatykę  – tę ostatnią od 1850 roku), drukarstwo (wraz z  przeglądem 
polskich druków oraz źródeł do dziejów bibliografii w kraju) i  zasady bibliote‑
karstwa (choć temu zagadnieniu poświęcił na zajęciach najmniej czasu)196. Ten 
trójdzielny podział bibliografii wynikał z pewnością z lektury J. Lelewela, ale być 
może i z nabytych podczas pracy w bibliotece doświadczeń w zakresie funkcjo‑
nowania ksiąg w trzech postaciach: rękopiśmiennej, drukowanej oraz jako części 
większego zbioru. Za sprawą rozległego programu zajęć z bibliografii197 J. Mucz‑
kowski może być uznawany za jednego z prekursorów nauk pomocniczych histo‑
rii198. Bibliografia stanowiła dla niego zbiór nauk i wiadomości umożliwiających 
poznawanie ksiąg od strony ich wartości materialnej i bibliofilskiej. Podczas zajęć 
studenci oglądali książki oraz uczyli się sposobów ich opisywania199. O ile jednak 
treść ksiąg była interesująca dla naukowców francuskich, a  przede wszystkim 
niemieckich i rosyjskich, a także dla F. Bentkowskiego i działaczy oświatowych 
wywodzących się z kręgu KEN, to J. Muczkowski dał się poznać jako pierwszy 
polski teoretyk200, który odrzucił zagadnienia treści książek z badania bibliogra‑
ficznego, skupiając się jedynie na formie zewnętrznej zabytków. 

Bibliografia była dla niego, podobnie jak dla J.S. Bandtkiego, nauką o książ‑
kach. Nie wprowadził do swojej koncepcji terminu „bibliologia”, a  więc nie 
zastanawiał się nad zależnością tych dwóch pojęć. W jego wykładach brakowało 

195 Z  raportu J.K. Trojańskiego z  14–15 kwietnia 1836 roku wynikało, że kandydaci na sta‑
nowisko bibliotekarza i  profesora katedry bibliografii losowali pytania spośród pięćdziesięciu 
przygotowanych. J. Muczkowski miał napisać rozprawkę, a następnie przetłumaczyć ją na język 
niemiecki. Pytania podczas postępowania konkursowego pochodziły z wykładów J.S. Bandtkie‑
go. D. Trawińska ‑Słabęcka: Wkład Jerzego Samuela Bandtkiego…, s. 650–651.

196 Kurs bibliografii wyłożony przez ś. p. Józefa Muczkowskiego w  roku 1846/47 (z  papie‑
rów po ś. p. profesorze Franciszku Karlińskim +21.3.1906). Biblioteka Jagiellońska, sygn. BJ Rkp. 
Przyb. 212/71. Dostępny w  WWW: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=193664. [Dostęp: 
24.11.2015].

197 Nawet M. Denis zaliczył glossologię i grafikę do lingwistyki, a numizmatykę do archeo‑
logii. 

198 S. Mikucki: Nauki pomocnicze historii…, s. 158–159; M. Juda: Bibliologia historyczna: 
między tradycją a nowymi perspektywami. W: Bibliologia i informatologia. Pod red. D. Kuźminy. 
Warszawa 2011, s. 25.

199 Kurs bibliografii wyłożony…, s. 2.
200 A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 9.
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spójności, nie stworzył jasnej definicji bibliografii, za to wyraźnie rozróżnił tro‑
jakie podejście do książki jako: materialnego oraz drukarskiego wytworu pisar‑
skiego, a  także elementu zbioru, jakim jest biblioteka. W ośrodku krakowskim 
bibliografię z  jednej strony uznawano za dyscyplinę ograniczoną w  zasadzie 
do dziejów książki i  drukarstwa, ale z  drugiej rozszerzono jej zakres do nauk 
pomocniczych historii. Nie stworzono logicznie połączonego zestawu dziedzin 
dotyczących książki, lecz zajęto się pewnymi elementami wiedzy o niej, wynika‑
jącymi z zainteresowań badawczych teoretyków. Jednak dzięki temu ośrodkowi 
bibliografia zaczęła się stawać kategorią naukowego procesu poznawczego, co 
w  dwudziestoleciu międzywojennym wykorzystał Kazimierz Piekarski, a  po 
II wojnie światowej m.in. Kazimierz Budzyk.

1.3.3. Joachim Lelewel jako dydaktyk i teoretyk bibliografii

W  opinii współczesnych badaczy najwybitniejszym i  najbardziej oryginal‑
nym przedstawicielem dziewiętnastowiecznej polskiej teorii bibliografii był 
J. Lelewel201. Ten uczeń G.E. Groddecka dał wyraz swoich dojrzałych poglądów202 
w  Bibliograficznych księgach dwojgu, w  których rozebrane i  pomnożone zostały 
dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke Historia drukarń krakowskich  – tudzież 
Historia Biblioteki Uniw. Jagiell. w  Krakowie a  przydany katalog inkunabułów 
polskich (T. 1–2, Wilno 1823–1826).

W odróżnieniu od wcześniej zaprezentowanych sylwetek polskich teoretyków 
bibliografii J. Lelewel został bibliotekarzem biblioteki uniwersyteckiej, zobo‑
wiązanym do prowadzenia wykładów bibliografii, bez stosownej praktyki. Być 
może to pozwoliło mu traktować tę naukę bez zbędnych obciążeń wynikających 
z rutyny. Przygotowując się do wykładów, zdobywał wiedzę i umiejętności, m.in. 
konsultując się z  J.S. Bandtkiem, F. Bentkowskim, P. Jarkowskim (od którego 
latem 1819 roku otrzymał plan wykładów bibliologii203) oraz czytając zagraniczną 
literaturę bibliologiczną, głównie niemiecką i francuską (dzieła G.É. Peignota204, 

201 Według jednej z  najstarszych definicji encyklopedycznych bibliografii, autorstwa 
P. Chmielowskiego, był to pierwszy polski teoretyk dziedziny. [P. Chmielowski] P.Chm.: Biblio‑
grafia. W: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 7. Warszawa 1892, s. 720.

202 J. Lelewel pozostawał pod wpływem francuskich encyklopedystów, stąd jego krytyczna 
postawa wobec badanych zjawisk i obiektów – co świetnie uwidoczniło się w podejściu do biblio‑
grafii. Ta dociekliwość badawcza i  wszechstronność pozwoliły mu na wprowadzenie do badań 
historycznych nieuwzględnianych wcześniej dziedzin, jak geografia, numizmatyka i kultura mate‑
rialna. H. Więckowska: Joachim Lelewel. Uczony – polityk – człowiek. Warszawa 1980, s. 15–16, 20.

203 J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje… T. 2, s. 177.
204 Autorka monografii poświęconej G.É. Peignotowi przytoczyła fragment z dzieła J. Lele‑

wela poświęcony działaniom bibliografów, będący „niemalże dokładnym tłumaczeniem” poglą‑
dów francuskiego teoretyka. B. Koredczuk: Początki teorii bibliologii…, s. 149–150. 
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M. Denisa, F.A. Eberta i  znawcy materii bibliotecznej, Martina Schrettin‑ 
gera205). 

Program warszawskich zajęć z  bibliografii pokrywał się w  zasadzie z  roz‑
działem Bibliotekarstwo czyli książnictwo z dzieła Bibliograficznych ksiąg dwoje… 
Witold Nowodworski nie odrzucił tezy, że J. Lelewel dzielił się ze słuchaczami 
informacjami o charakterze teoretycznym, informując, czym w ogóle jest biblio‑
grafia206. Najprawdopodobniej kurs objął jedynie zagadnienia bibliotekarskie207, 
potraktowane jako jedna z  umiejętności, ostatni element schematu wiedzy 
bibliograficznej: „Nasuwa się przypuszczenie, że na wybór ten wpłynęły m.in. 
także względy natury społecznej. Tworzące się i  rosnące biblioteki potrzebo‑
wały odpowiednio przygotowanych sił, nie wystarczał już dyletantyzm i  dobra 
wola”208.

Analiza Bibliograficznych ksiąg dwojga… pozwala poznać właściwą teorię 
bibliografii, zwłaszcza że w tomie drugim J. Lelewel zamieścił rozdział pt. Co jest 
bibliografia209. Zawarł w  nim swoje przemyślenia i  dał dowód pragmatycznego 
podejścia do bibliografii, wynikającego z wpływu, jaki wywarła na nim lektura 
dzieł niemieckich uczonych210. W  odróżnieniu od francuskich bibliografów 
i  przedstawicieli krakowskiego nurtu bibliograficznego nie był zwolennikiem 

205 Szerzej na temat źródeł bibliologicznych i  Lelewelowskich lektur i  inspiracji pisała 
A. Żbikowska ‑Migoń. A. Żbikowska ‑Migoń: „Bibliograficznych ksiąg dwoje” Joachima Lelewela 
wobec wcześniejszej światowej literatury bibliologicznej. W: Joachim Lelewel  – księgoznawca, bi‑
bliotekarz, bibliograf. W 200. rocznicę urodzin 1786–1986. Międzynarodowa sesja naukowa, War‑
szawa, 20–22 marca 1986 roku. Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Warszawa 1986. [Teka 4], s. 1–30.

206 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 112.
207 J. Bieliński: Królewski Uniwersytet Warszawski… T. 3, s. 548–549. Por. też H. Więckow‑

ska: Joachim Lelewel – sylwetka bibliotekarza. „Bibliotekarz” R. 19, nr 1 (1952), s. 6; B. Świderski: 
Bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo…, s. 24–27.

208 H. Więckowska: Joachim Lelewel – sylwetka…, s. 6.
209 Według A. Kaweckiej ‑Gryczowej tytuł ten miał wymowę ironiczną. Potwierdzeniem 

może być list J. Lelewela do I.Ż. Onacewicza z 24 listopada 1819 roku, w którym napisał o przygo‑
towaniach do zajęć: „dowodząc, że bibliografia jest urojeniem i nie egzystuje, nagle, czyli że nie 
prosząc, zostałem na ten rok od kursu uwolniony z powodu nawału robót”. Cyt. za B. Karkow‑
ski: Dzieje bibliotek Joachima Lelewela…, s. 34. Por. też T.E. Modelski: Sprawa powołania J. Le‑
lewela na katedrę historii w Wilnie. „Ateneum Wileńskie” R. 6, z. 1–4 (1929), s. 167–201, 514–515; 
H. Barycz: Krakowski doktorat Joachima Lelewela. (Gawęda historyczna). „Nauka i Sztuka” T. 8 
(1948), s. 18; A. Gryczowa: Dzieło Kazimierza Piekarskiego. W: Studia nad książką poświęcone…, 
s. 43.

210 Głównie niemieckojęzyczne publikacje, w tym M. Denisa Einleitung in die Bücherkunde, 
wykorzystał Ł. Gołębiowski do swojego pozostającego w rękopisie, liczącego 518 numerowanych 
stron dzieła pt. Kurs bibliografii przez Łukasza Gołębiowskiego przygotowany; kiedy jako bibliote‑
karz publicznej biblioteki, a razem Professor Uniwersytetu, miał zapowiedziano, wykładać biblio‑
grafią, uczniom tegoż Uniwersy[tetu] (opierał się również na dziele J. Lelewela, można odnaleźć 
podobieństwa do wykładu P. Jarkowskiego). Więcej o  inspiracjach piśmiennictwem niemiecko ‑ 
i francuskojęzycznym (choć nie tylko): Ł. Gołębiowski: Kurs bibliografii…, s. 66–70.
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teorii mówiącej, iż bibliografia powinna być najbardziej uniwersalną dziedziną 
ludzkiego poznania, co więcej – widział w tym zagrożenie. Nie odpowiadał mu 
ideał bibliografa – polihistora i encyklopedysty, który jest zobowiązany

znać wszystkie użyteczne, rzadkie i ciekawe księgi, jednym rzutem oka 
poznaje i ocenia; biegły w rozpoznaniu druku, znaków, rysunków, skła‑
du, papieru, wie co się w  książce znajduje, bo trawi swe życie na ich 
czytaniu, na ich rozbieraniu, klassowaniu, opisywaniu; na wyszukaniu 
wskazanych sobie od uczonych, na przebieganiu bibliotek i  gabinetów 
dla zbogacenia swych wiadomości. Tym sposobem w przyjemnym zaję‑
ciu się, ubogaca zapas swej nauki211. 

W  konkluzji tego ustępu, poświęconego ironicznemu wizerunkowi biblio‑
grafa, stwierdził, że „bibliograf z  równą do każdej nauki chęcią, snuje się koło 
każdej, z równąż pilnością, żadnej poszczególe poświęcony być może”212.

Temat rozmyślań J. Lelewela, jak wcześniej F. Bentkowskiego, stanowiły trzy 
dziedziny powstałe dzięki rozwojowi ludzkości: historia litteraria, literatura 
i bibliografia właściwa. Nazw tych dziedzin używano w wieku XIX, nie zawsze 
potrafiąc właściwie określić zakres i  przedmiot dociekań każdej z  nich. J.  Le‑
lewel na podstawie dedukcji i  eliminacji stwierdził, że pierwsza z  pewnością 
nie jest bibliografią, jako że jej celem jest poszukiwanie początków i  badanie 
rozwoju dokonań ludzkiego rozumu, zaś źródłem zainteresowań są same idee, 
a nie książki, w których zostały zapisane. Tym samym autor Bibliograficznych 
ksiąg dwojga… stanowczo odcinał się od tych uczonych, dla których biblio‑
grafia była nauką ukazującą rozkwit ludzkiej umysłowości. Z  kolei literatura 
dostarczała wiadomości o  dziełach i  była ograniczona do jednej gałęzi nauki, 
w  szczególny sposób skupiając się na tematyce książek  – tym stwierdzeniem 
polski bibliograf dał do zrozumienia, że literatura również nie jest bibliografią. 
Bibliografią właściwą były dla niego natomiast rejestry ksiąg spisanych nie 
z  uwagi na przedmiot (zawartość), ale dlatego tylko, że po prostu istniały. 
Była to dziedzina obejmująca jak najszczegółowszy opis książek, oparty na 
obserwacjach213. Jednak jej nazwa nie miała dla J. Lelewela znaczenia, nie in‑
teresowały go różnice terminologiczne między bibliologią i  bibliografią, gdyż, 
jak stwierdził, końcówka  ‑logia czy  ‑grafia nie zmieniają istoty nauki: „Równie 
tedy opisywanie ksiąg, jak zasady i  przepisy tego opisywania bibliografią się 
nazywają”214. Terminy te zresztą utożsamiał ze sobą i używał ich zamiennie215. 

211 J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje… T. 2, s. 246.
212 Ibidem, s. 247.
213 Ibidem, s. 251–252.
214 Ibidem, s. 253.
215 Termin „bibliografia” uważał za tożsamy z  terminem „bibliologia”: „W  tej nauce, którą 

Bibliografią albo Bibliologią nazywają”. Ibidem, s. 17. 
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Zakres bibliografii odnosił się więc jednocześnie do umiejętności i  zasad czy 
raczej metod sporządzania zestawień książek.

Właśnie tę funkcję bibliografii, dotyczącą opisywania ksiąg najbardziej inte‑
resujących, najcenniejszych, rzadkich i  osobliwych, uznał J. Lelewel za istotną, 
co zbliżyło go do koncepcji głoszonych przez G.É. Peignota, P. Jarkowskiego 
i publikującego niemal w  tym samym czasie F.A. Eberta. Funkcja ta wpływała 
na charakter działań, jakie należało podjąć, i  na rodzaj wiedzy, jaką należało 
posiąść (to pojęcie było bliskie bibliognozji), by uprawiać bibliografię. Nie był to 
jednak w przekonaniu uczonego zwarty system nauki, ale „zbieranina wiadomo‑
ści”. Uznał on, że zaproponowany przez francuskich teoretyków zestaw wiedzy 
i  umiejętności wykracza poza ramy bibliografii. Za M. Denisem216 pozostawił 
w  obszarze jej zainteresowań: rękopisoznawstwo (zwane przez niego grafiką, 
wraz z paleologią, czyli paleografią, epigrafiką, numizmatyką217 i dyplomatyką), 
drukarstwo i  bibliotekarstwo (wraz z  ich dziejami). Ta trójdzielność poglądów 
wynikała także z  tego, że  – jego zdaniem  – książkę można było rozpatrywać: 
graficznie (książka rękopiśmienna), typograficznie (książka drukowana218) i bi‑
bliotecznie (książka w składzie, zbiorze, bibliotece)219.

Po odrzuceniu encyklopedycznego wizerunku bibliografii zakres jej przy‑
pisany nadal był duży. Mimo wyjaśnień dotyczących dziedzin składających się 
na bibliografię J. Lelewel nie zdefiniował jej, ani nie przedstawił zajmowanego 

216 Choć dzieło M. Denisa ocenił jako już nieco przestarzałe. J. Lelewel: Bibliograficznych 
ksiąg dwoje… T. 2, s. 256.

217 To dzięki G.E. Groddeckowi J. Lelewel zainteresował się numizmatyką. K. Chodynicki: 
Lata uniwersyteckie Lelewela (1804–1808). Wilno 1929, s. 21–23.

218 Książka była wynikiem pracy drukarza, stąd też sporo miejsca poświęcił J. Lelewel na 
omówienie metody typograficznej pozwalającej przedstawić wytwory sztuki drukarskiej na pod‑
stawie analizy elementów składających się na książkę, jak druk, ozdobniki itp. Trzeba jednak 
pamiętać, że już J.D. Hoffmanna, opisującego poszczególne zakłady typograficzne i  ich wytwo‑
ry, zainteresowały m.in. sygnety drukarskie, które wiernie kopiował, a  następnie porównywał 
z  innymi, dzięki czemu mógł ustalać nazwy oficyn drukarskich. Badał też czcionki, a  w  ręko‑ 
piśmiennych uzupełnieniach dzieła można odnaleźć zapiski dotyczące ich rodzaju. Przepro‑
wadził ponadto analizę chronologii czcionek, wskazując, kiedy były używane. P. Buchwald‑
 ‑Pelcowa: Historia literatury…, s. 41–42.

219 J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje… T. 2, s. 255. Również w  rozumieniu Ł. Go‑
łębiowskiego bibliografia miała taki wymiar. Teoretyk ten utożsamił bibliografię, nazywaną też 
przez niego bibliologią, z nauką o książce, związaną z historią i literaturą, znajomością ksiąg i na‑
uką o nich. Złożyły się na nią: zbieranie i  rozpoznawanie rękopisów i druków oraz poszukiwa‑
nie i gromadzenie wszelkich pism, jakie wytworzyła ludzkość. Za francuskimi wzorcami nazwał 
bibliografią uniwersalny przewodnik po piśmiennictwie, a bibliografa znawcą nie tylko tytułów 
ksiąg, ale i  ich zawartości. Podzielił bibliografię na: dyplomatyczną, typograficzną, bibliotekar‑
ską i katalogi ksiąg. Sam kurs bibliografii, który, jak wspomniano, nie doszedł do skutku, miał 
obejmować dzieje pisma, nauk, ksiąg i bibliotek (od starożytności przez kolejne epoki). Ł. Gołę‑
biowski zamierzał scharakteryzować rękopisy, wynalazek druku i  jego wpływ na biblioteki (tu 
kurs bibliotekarstwa z  informacjami, jak zakładać biblioteki, porządkować, gromadzić zbiory 
i udostępniać je). Ł. Gołębiowski: Kurs bibliografii…, s. 65, 67, 70–86; s. 1–3 samego rękopisu.
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przez nią miejsca w systemie nauk220. Doszedł natomiast do wniosku, że nie jest 
samodzielną nauką, a  jedynie zbiorem nauk i  wiadomości pozwalających na 
mechaniczne poznawanie książek:

pisanie, drukarstwo i  bibliotekarstwo, oraz tego wszystkiego historia, 
składające naukę bibliografii, w  których zebrane są reguły i  sposoby 
poznania się na książkach i  ich opisywania. Wszystko to stanowi zbiór 
wiadomości oddzielnych, sobie niepodległych, przez się egzystujących, 
z  których, jedne ułatwiają mechaniczne ksiąg poznawanie, jako grafi‑
ka i  drukarstwo; inne już posiadanej ksiąg znajomości wymagają, jak 
księgarstwo, książnictwo. Wypada tedy na to, że bibliologia, czyli biblio‑
grafia jest zbiorem nauk i wiadomości, służących do mechanicznego po 
większej części obeznawania się z książkami221. 

Za najważniejszy element bibliografii uznał praktykę bibliotekarską222. Stała 
ona na czele dyscyplin wchodzących w  skład bibliografii, a  grafika i  typogra‑
fia stanowiły jedynie rolę pomocniczą, uzupełniając wiedzę bibliotekarską223. 
Bibliografia była też swego rodzaju nauką pomocniczą w  stosunku do nauk 
historycznych224 – ten pogląd przyjął później J. Muczkowski.

Oceniając dorobek teoretyczny J. Lelewela, należy podkreślić, że oryginalnie 
połączył on teorię bibliografii z praktyką, wyznaczając nowe cele badawcze, opi‑
sując metody analizy druków, ich typograficznego wyposażenia, zalecał ponadto 
baczną obserwację różnego rodzaju ozdobników oraz edytorskiego wyposażenia 
drukarń. Jak napisał Tadeusz Mikulski: „W  ten sposób bibliografia, umiejęt‑
ność praktyczna, odnalazła nową problematykę na terenie nauki o  książce 
Joachima Lelewela, którą dzisiaj zowiemy  – nie dość co prawda zręcznie  – 
księgoznawstwem”225. Autor Bibliograficznych ksiąg dwojga… zaprezentował 

220 Za to, według J. Ratajewskiego, jako pierwszy wyraźnie oddzielił bibliografię i  bibliote‑
karstwo. J. Ratajewski: Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli Wiedza o bibliotece w róż‑
nych dawkach. Do druku przygotował Z. Żmigrodzki ; przy współpr. E. Gondek. Warszawa 
2002, s. 20.

221 J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje… T. 2, s. 255.
222 J. Lelewel dążył do poznania źródeł, nie zadowalał się powierzchowną znajomością 

spraw. Utwierdzał go w tym G.E. Groddeck, a być może to utylitarne podejście do spraw biblio‑
tekarskich wynikało z  doświadczeń. Już w  czasie studiów pozostawał pod wpływem historyka  
ks. T. Hussarzewskiego, zainteresowanego piśmiennictwem racjonalistów. K. Chodynicki: Lata 
uniwersyteckie Lelewela…, s. 15, 19. 

223 W. Nowodworski: Wkład Lelewela do nauki o książce. „Bibliotekarz” R. 28, nr 10 (1961), 
s. 292.

224 A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 8; M.B. Topolska: Joachima Le‑
lewela nauka o książce. W: Joachim Lelewel – człowiek i dzieło. W 200 ‑lecie urodzin. Materiały 
z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, Żagań 12–14 IX 1986. Pod red. K. Bartkiewicza. Zielona Góra 
1988, s. 112.

225 T. Mikulski: Historia literatury…, s. 69.
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elementy nauki o książce w porządku chronologicznym (historia piśmiennictwa, 
bibliotek, drukarstwa, księgarstwa), w  porządku metodycznym (klasyfikacja 
i  opis rękopisów, inkunabułów, książek), zgodnie z  techniką książki (druk, 
papier, oprawa, zdobnictwo); poświęcił miejsce metodologii nauki o  książce, 
jej rozpowszechnianiu oraz czynnikom społeczno ‑kulturalnym (treść książek, 
ich autorzy, wydawcy, sprzedawcy, czytelnicy)226. Opracował zasady bibliografii, 
wskazał metody pracy bibliograficznej, przyjął metodę typograficzną badania 
druków. Co prawda, nie stworzył „systematycznego wykładu bibliologii”227, ale 
na trwałe wprowadził do polskiej nauki rozróżnienie trzech rodzajów i nurtów 
badawczych nauki o  książce  – odrębnie należało dokonywać analiz książek 
rękopiśmiennych, drukowanych i ksiąg bibliotecznych. Wymagały one odmien‑
nego podejścia i  innych rodzajów badań. Teoria J. Lelewela wyrosła na gruncie 
bogatych studiów literaturowych, zwłaszcza obcojęzycznych, oraz doświadczeń 
zawodowych, w  połączeniu z  wypracowaną dzięki nauczycielom i  edukacji 
historycznej metodą krytyczną, co było oryginalnym osiągnięciem J. Lelewela 
w  zakresie polskiej nauki o  książce. Jego wkład w  rozwój teorii bibliografii 
jest jednak niewielki, nie podjął rozważań na temat celów (poza opisowymi) 
i  rodzajów spisów bibliograficznych, co mogło wynikać z braku tego typu prac 
w jego dorobku naukowym. Teoria J. Lelewela to zatem teoria zbioru elementów 
składających się na naukę o książce, choć nie można zapominać, że twórca ten 
scharakteryzował zasady zastosowania analizy typograficznej oraz opracował 
schemat opisu bibliograficznego inkunabułów.

1.3.4. Wykłady Aleksandra Bohatkiewicza w Wilnie 

G.E. Groddeck wywarł wpływ nie tylko na J. Lelewela, ale i na ostatniego 
wykładowcę bibliografii pierwszej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, 
A.  Bohatkiewicza228. Sam G.E. Groddeck nie pozostawił po sobie koncepcji 

226 M.B. Topolska: Joachima Lelewela nauka…, s. 113.
227 H. Więckowska: Joachim Lelewel – sylwetka…, s. 8. Innego zdania była R.I. Rozet, uzna‑

jąc teorię J. Lelewela za kompletny system poglądów na dziedzinę wiedzy. R.I. Rozet: Rol’ Vilen‑
skogo Universiteta…, s. 314.

228 Według A. Navickienė A. Bohatkiewicz był pierwszym i jedynym wykładowcą bibliogra‑
fii na Litwie. A. Navickienė: Nowe fakty dotyczące życiorysu…, s. 120. Por. też A. Navickienė: 
Knygos mokslo teoretikas Aleksandras Wiktoras Bohatkiewiczius. W: A.W. Bohatkiewiczius: 
Veikalas apie visuotine bibliografia. Parenge A. Braziuniene, A. Navickienė, S. Rankeliene. 
Vilnius 2004, s. 10–65. W  literaturze  – przez błąd popełniony przez K. Estreichera w  memo‑
riale wystosowanym w  obronie Katedry Bibliografii w  Warszawie  – można znaleźć informacje 
o wykładach w Wilnie prowadzonych przez S.F. Żukowskiego, który był filologiem klasycznym 
i  hebraistą, uczniem G.E. Groddecka. Rzeczywiście w  latach 1806–1826 był on pomocnikiem 
bibliotekarza i  czasowo zastępcą prefekta Biblioteki Uniwersyteckiej, ale brakuje jakichkolwiek 
poświadczeń faktu prowadzenia przez niego zajęć z  bibliografii, nie zachowały się ślady planu 
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bibliografii, ale podczas pracy na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim229 po‑
dzielił się swoimi przemyśleniami na temat stosunku terminów „historia lite‑
ratury” i „bibliografia”. W 1816 roku w „Tygodniku Wileńskim” ogłosił artykuł 
pt. O znaczeniu, celu i osnowie literatury w powszechności, w którym literaturę 
określił jako „oddzielną jaką gałąź umysłowej człowieka uprawy i  oznaczamy 
tym nazwiskiem płody jej razem i owoce”230. Literaturą (dziś powiedzielibyśmy 
piśmiennictwem) jednego narodu w  ogólniejszym sensie nazwał wszystko, 
co wyszło spod pióra jego przedstawicieli, bez względu na podległość lub 
niepodległość kraju, w  języku narodowym lub innych, także bez względu na 
to, czy autorzy żyli w  danym kraju czy poza nim. W  ściślejszym znaczeniu 
literatura jednego narodu to według G.E. Groddecka zbiór najcelniejszych 
i  najwłaściwszych płodów piśmienniczych w  obrębie poszczególnych nauk 
i sztuk, a w najściślejszym – literatura piękna, czyli wytwory umysłowe utrwa‑
lone na piśmie (jak poezja, wymowa, dziejopisarstwo i  filozofia popularna)231. 
Literatury w  tym rozumieniu miały jednak swoje własne opracowania, czyli 
rozumowaną i  odpowiednio sklasyfikowaną wiadomość w  postaci spisów piś‑
miennictwa, których znaczenie G.E. Groddeck docenił zwłaszcza wtedy, gdy 
nie były to suche katalogi, wyliczające nazwiska, ale zgodny z krytyką, doborem 
i  porządkiem „widok rzeczy najcenniejszych i  najtreściwszych [który  – A.G.] 
zawiera dla odpowiedniego celowi i układowi nabycia umiejętności i literatury 
samej, daje się widzieć na oko, i  powinno by do siebie osobliwie nauczycieli 
i  uczniów umiejętności w wyższych naukowych zakładach, więcej niż się zwy‑
czajnie dzieje, przywiązywać”232. Tak więc G.E. Groddeck należał do niemałego 
grona naukowców doceniających służebną rolę bibliografii i przypisujących jej 
funkcje informacyjne, dokumentacyjne, krytyczne i  jednocześnie zalecające, 
związane z  prowadzeniem właściwej pracy badawczej, zwłaszcza przez histo‑
ryków literatury.

wykładów w  komplecie Praelectiones ani w  ogłoszonym przez J. Bielińskiego Rozkładzie lekcji. 
Por. M. Brensztejn: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie…, s. 80.

229 G.E. Groddeck pracował tam w  latach 1804–1825. Na jego zajęciach studenci poznawali 
metodykę bibliograficzną, uczyli się samodzielnego obcowania z literaturą przedmiotu, korzysta‑
nia z  bibliotek i  bibliografii. A. Bohatkiewicz uczęszczał m.in. na tzw. seminarium filologiczne 
prowadzone przez G.E. Groddecka prywatnie, poza zajęciami uniwersyteckimi, przy poparciu 
księcia A.  Czartoryskiego. Celem seminarium było przygotowanie metodologiczne przyszłych 
naukowców w  dziedzinie filologii starożytnej. M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkie‑
wicz…, s.  224; L. Vladimirovas: „Dve knigi bibliografii” Joahima Lelevelâ kak istočnik po isto‑
rii knigi v Litve i Rossii. W: Joahim Lelevel’. Materialy Respublikanskoj naučnoj konferencii, po‑
svjaščennoj 200 ‑letiû so dnâ roždeniâ vydaûŝegosâ učenogo i demokrata, professora Vil’nûsskogo 
universiteta Joachima Lelevelâ. Otv. red. S. Lazutka. Vil’nûs 1987, s. 135.

230 G.E. Groddeck: O znaczeniu, celu i osnowie literatury w powszechności. „Tygodnik Wi‑
leński” T. 1, nr 12 (1816), s. 189.

231 Ibidem, s. 189–190.
232 Ibidem, s. 193.
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Tę służebną rolę bibliografii zaakcentował A. Bohatkiewicz podczas wykładu 
inauguracyjnego pt. Rzecz o  bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu 
w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku, opublikowa‑
nego w „Dzienniku Wileńskim”233. Choć zajęcia zaczął prowadzić już po ukaza‑
niu się dwóch tomów dzieła J. Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje…, pozostał 
zwolennikiem traktowania bibliografii jako nauki filologicznej i  encyklopedii 
wiedzy ludzkiej234. Jako

nauka rzeczy piśmiennych, czyli nauka Bibliografii powszechnej, pro‑
wadząca do znajomości zabytków pisanych i drukowanych, stanowić by 
powinna ogólną naukę umiejętności czyli Encyklopedię w  całym zna‑
czeniu: rozwijając historyczną osnowę znajomości ludzkich wyjaśniać 
by powinna cechy i zmiany sztuki mówienia, pisania i drukarstwa, wy‑
kazywać postęp rozumu ludzkiego235.

Koncepcja bibliografii A. Bohatkiewicza to zatem teoria ogólnej nauki 
o  książce, „ksiąg opisanie”, utożsamiane z  początkami historii literatury236. 
Połączył obie dyscypliny, dowodząc, że początkowo stanowiły całość, z czasem 
dopiero uległy zróżnicowaniu, ale zawsze były pomocnicze względem siebie. Bi‑
bliografia była dziedziną pomocniczą dla historii piśmiennictwa, gdyż w obrębie 
historii literatury powszechnej znajomość pism, pisarzy i bibliotek okazywała się 
niezbędna237.

233 A. Bohatkiewicz: Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim 
Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku. „Dziennik Wileński” T. 8 (1829), s. 337–361, 
401–433. Samoistnie wykład ukazał się drukiem rok później. 

234 W liście z 9 września 1828 roku napisał do J. Lelewela: „Nadchodzi czas moich popisów, 
a porządnego przygotowania jeszcze nie zrobiłem. Osnowałem sobie obszerny plan, nie wiem, czy 
go podług pierwszej myśli uskutecznię. Wielcem korzystał z pięknych uwag zebranych w środ‑
kowej Przemowie do wtórych Ksiąg bibliograficznych. Z  nich właśnie osnowałem obszerniejszy 
wstęp, mając dać ogólne wyobrażenie bibliografii, po raz pierwszy, mającej się ukazać w Wilnie, 
mając oznaczyć jej objętość [zakres – przyp. H. Hleb ‑Koszańska], podział, źródła i pożytki naj‑
bardziej do nauk filologicznych i historycznych. Lecz pisanie seksternów idzie z niewypowiedzia‑
ną trudnością. Wyjaśnienie pierwiastkowych dziejów piśmiennictwa będzie najtrudniejsze, a od 
niego zacząć potrzeba. Chciałbym zwrócić najbardziej uwagę na szereg rozwijających się języ‑
ków, rozwinąć ich gałęzie i w pewne klasy uszykować; ale Bóg wie, czy potrafię zgrabnie zamydlić 
oczy słuchaczom moim”. Listy Aleksandra Bohatkiewicza do Joachima Lelewela. Podała do druku 
H. Hleb ‑Koszańska. „Roczniki Biblioteczne” R. 8, z. 1–2 (1964), s. 250.

235 A. Bohatkiewicz: Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim 
Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku. Wilno 1830, s. 12.

236 Wzorował się m.in. na publikacjach L. Wachlera i J.G. Meusela z zakresu literatury i kul‑
tury, F.A. Eberta i U.F. Koppa z zakresu grafiki. Nieco rozczarował go M. Denis: „ten jego podział 
historyczny i  artystyczny zawsze mi widzę będzie czynił zagmatwania, iż niełacno ciągły jakiś 
wątek zdołam prowadzić. Zawsze niedoświadczone jeszcze ze mnie dziecię” – pisał do J. Lelewe‑
la. Listy Aleksandra Bohatkiewicza…, s. 250.

237 A. Bohatkiewicz: Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim 
Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku. Wilno…, s. 3–4. Por. też A. Żbikowska‑
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Podejmując się określenia, czym jest bibliografia, zwana przez niego 
powszechną, próbował dokonać ograniczeń jej zakresu. Przyznał, że wiele 
elementów tej dziedziny jako nauki złożonej zostało wcześniej opracowanych 
i  włączonych np. do epigrafiki, numizmatyki, dyplomatyki, archeologii. Do‑
strzegł też, jak kiedyś J.A. Załuski w  Programma Literarium ad bibliophilos…, 
związki bibliografii z przemysłem drukarskim i księgarskim. Nie dość więc, że 
bibliografia miała być ogólnym zarysem dokonań ludzkich, to w  ściślejszym 
znaczeniu miała obejmować techniczne i mechaniczne poznanie książek na tle 
uwarunkowań historycznych oddziałujących na stan bibliotek. Pod wpływem 
poglądów G.F. Debure’a, G.É. Peignota, M. Denisa i F.A. Eberta (częściowo też 
J. Lelewela) A.  Bohatkiewicz rozróżnił znajomość stanu wewnętrznego (dzięki 
temu, że bibliografia była metodą krytyki naukowej wszystkich dziedzin nauki, 
a w szczególności nauk filologicznych) i zewnętrznego ksiąg (zagadnienia prze‑
mysłu książkowego). 

A. Bohatkiewicz jako kolejny polski teoretyk bibliografii – m.in. po F. Bent‑
kowskim i J. Lelewelu – włączył elementy krytyki tekstów do zagadnień bibliogra‑
ficznych. Spoiwo łączące oba te elementy miała stanowić historia piśmiennictwa 
powszechnego238. Teoria bibliografii miała więc być nauką zajmującą się teorią 
całego piśmiennictwa239. Jednocześnie stwierdził, że zadania te są niemożliwe do 
spełnienia, niemożliwe jest nadmierne wnikanie w treść ksiąg i budowanie „sys‑ 
tematów”. Ograniczył zatem (jak J. Lelewel i G.E. Groddeck) wpływ bibliografii 
do zadań służebnych  – miała wskazywać najlepsze źródła i  pomoce naukowe 
i  to znawcy poszczególnych dyscyplin, nie bibliografowie, byli zobligowani do 
całkowitego poznania nauk. To stanowisko, przyjęte zresztą nie tylko przez 
A. Bohatkiewicza, było wciąż aktualne w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Z kolei zewnętrzna znajomość ksiąg – zdaniem tego teoretyka – była intere‑
sująca dla samych bibliografów, bibliotekarzy, księgarzy, encyklopedystów, filo‑
logów i historyków, dla których liczyły się takie cechy, jak: różnorodność wydań, 
wykonawstwo, rzadkość i  osobliwość ksiąg, zmiany techniki druku i  wyglądu 
publikacji. Z  tymi poglądami w zasadzie można się zgodzić. Bibliografia miała 
stanowić uzupełnienie nauk filologicznych o  informacje o  pisarzach starożyt‑
nych, sztuce drukarskiej i  bibliotekarskiej, ważnych wydarzeniach, ewolucjach 
i stanie obecnym piśmiennictwa: „Opisanie więc i dzieje księgowości samej przez 
się, co do stanu kunsztowego i co do własnego jej bytu, zmian i losu, najbardziej 
zajmować mają naukę Bibliografii powszechnej”240. To, według M. Kłossowskiej, 

 ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 9; P. Buchwald ‑Pelcowa: Historia książki a historia 
literatury. Ewolucja poglądów. W: Dawna książka i kultura…, s. 251; Eadem: Historia literatury…, 
s. 12.

238 A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 9.
239 A. Bohatkiewicz: Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim 

Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku. Wilno…, s. 14.
240 Ibidem, s. 18.
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miało oznaczać nie tyle zawężenie definicji terminu „bibliografia”, ile podkreś‑ 
lenie tego, co autor Rzeczy o  bibliografii powszechnej… uważał w  bibliografii 
za najważniejsze241. Jego koncepcja bibliografii objęła zatem zarówno elementy 
bibliologii, jak i współczesnej bibliografii, choć tych niewiele. Nie podjął tematu 
samych spisów bibliograficznych242. W obrębie bibliografii wydzielił, za J. Lele‑
welem i pośrednio M. Denisem: rękopisoznawstwo (wyróżnił m.in. glossologię 
czy też glossografię, co przejął od G.É. Peignota), naukę o dziejach drukarstwa 
(typografię)243 oraz bibliotekarstwo (zwane książnictwem)244 – przedmiotem bi‑
bliografii były bowiem rękopisy, druki i kolekcje książek. W ramach bibliografii 
powszechnej umieścił jeszcze bibliopolię, czyli sztukę księgarską245. W węższym 
znaczeniu bibliografia obejmowała techniczną i  mechaniczną znajomość ksiąg 
na tle ich rozwoju historycznego, w tym miejsc przechowywania, czyli bibliotek.

A. Bohatkiewicz, podobnie jak J.Ch. Brunet i  J. Lelewel, był świadom tego, 
że zbiór tak wielu różnych zagadnień związanych z książkami rękopiśmiennymi 
i drukowanymi spowodował, iż bibliografia nie mogła stanowić odrębnej nauki. 
Za F.A. Ebertem powiązał ją więc z  historią literatury powszechnej, z  której 
wyrosła i  dla której była nauką pomocniczą. Jego zdaniem bibliografia była 
historyczno ‑opisową nauką o  książce, podporządkowaną i  pomocniczą wobec 
historii literatury, korzystającą z  metody historycznej. Ten system bibliografii 
powszechnej nie wniósł wiele nowego w  rozwój bibliografii czy bibliologii. 
A. Bohatkiewicz był raczej naśladowcą francuskich, niemieckich i polskich teo‑
retyków. Wykorzystując swe doświadczenia zawodowe, podkreślił najistotniejsze 
elementy teorii, nie stworzył jednak nic oryginalnego. Nie może to być powód 
do sformułowania zarzutu, gdyż polscy teoretycy pierwszej połowy wieku XIX 
w zdecydowanej większości okazali się kontynuatorami dokonań przede wszyst‑
kim G.É. Peignota, M. Denisa i  F.A.  Eberta. Odmiennie akcentowali pewne 
elementy swych teorii – i to należy uznać za ich wkład w rozwój dyscypliny.

241 M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 235.
242 Por. A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 9; M. Kłossowska: Alek‑

sander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 238.
243 Wprowadzenie introligatorstwa do teorii bibliografii było nowinką zaproponowaną przez 

A. Bohatkiewicza; inni teoretycy przedstawili je jedynie jako część historii drukarstwa i  sztuki 
drukarskiej. M. Kłossowska: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz…, s. 236.

244 Listy Aleksandra Bohatkiewicza…, s. 237. Mniej więcej w tym samym czasie S. Dunin Bor‑
kowski napisał rozprawę O obowiązkach bibliotekarza (Lwów 1829), w której nie dał, co prawda, 
wykładu teorii bibliografii, ale do naukowych powinności bibliotekarzy zaliczył układanie kata‑
logów, które mogły być pomocne w rozstrzyganiu sporów bibliograficznych i prowadzeniu badań. 
S. Dunin Borkowski znał zresztą klasyfikacje nauk, m.in. J. Garniera Systema Bibliothecae Colle‑
gii…, G. Martina (nazwał go „ojcem tego rodzaju nauki bibliograficznej”) oraz M.L. Le Camusa 
[de Limare?], wedle którego systematyka nauk powinna się rozpoczynać od bibliografii – z czym 
się zgadzał. K. Grzędzińska: „O  obowiązkach bibliotekarza” Stanisława Dunin ‑Borkowskiego. 
XIX ‑wieczny podręcznik dla bibliotekarzy. „Libri Gedanenses” T. 23–24 (2005–2006), s. 182–184.

245 A. Bohatkiewicz: Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim 
Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku. Wilno…, s. 67–68.
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1.3.5. Katedra Bibliografii Karola Estreichera  
w Szkole Głównej w Warszawie

Ostatnim dziewiętnastowiecznym wykładowcą akademickim bibliografii ro‑
zumianej szeroko, jako nauka o książce, był K. Estreicher, zwany „ojcem polskiej 
bibliografii narodowej”. Jako praktyk, który od końca lat sześćdziesiątych druko‑
wał Bibliografię polską, podjął wykłady z tego przedmiotu. Prezentował ugrun‑
towany pogląd, znany już zresztą m.in. dzięki F. Bentkowskiemu i  Michałowi 
Wiszniewskiemu (wykładowcy K. Estreichera), o  samodzielności bibliografii246, 
ale i o nierozerwalności jej relacji z historią literatury, której dostarczała mate‑
riału do analiz. Podobnie jak A. Bohatkiewicz, K. Estreicher zdawał sobie sprawę 
z odmienności tych dwóch dyscyplin247. Podobnie też jak wileński teoretyk oraz 
J. Lelewel, poprzez swoje wykłady, a  przede wszystkim pracę bibliograficzną, 
dowiódł, że bibliografia jest nie tylko prostym i  mechanicznie stworzonym 
inwentarzem książek, ale źródłem wnikającym w treść każdej z pozycji.

Poza odwołaniem się do koncepcji A. Bohatkiewicza w kwestii relacji biblio‑
grafii i literatury oraz zbieżnych zadań obu działów K. Estreicher przejął od au‑
tora Rzeczy o bibliografii powszechnej… niezwykle szerokie pojmowanie zakresu 
bibliografii. Niewątpliwie mogło to wynikać także z  inspiracji dokonaniami J. 
Muczkowskiego, do którego uczęszczał na wykłady tego przedmiotu248. Nie można 
jednak nazwać K. Estreichera jedynie naśladowcą i kompilatorem, o ile bowiem 
do części poświęconej dziejom pisma dołączył problematykę językoznawczą249, 
a  więc rozszerzył zakres bibliografii o  samodzielną dziś naukę, to z  zagadnień 
rękopisoznawczych wyłączył dyplomatykę i  za F.A. Ebertem dodał rękopiso‑
znawstwo, dyplomatykę i epigrafikę do paleografii będącej dla niego metodą ba‑ 
dawczą. 

K. Estreicher dzięki swemu doświadczeniu wyróżnił wyraźnie dwa znacze‑
nia bibliografii250: jako dyscypliny naukowej (obejmującej bibliologię, zwaną 
też przez niego wiedzą o  książce oraz teorią bibliografii i  bibliografią) oraz 
jako spisu bibliograficznego. Działem wiedzy była bibliografia jako nauka 

246 K. Estreicher: O bibliografii. Przemówienie…, s. 205.
247 A. Kawecka ‑Gryczowa stwierdziła jednak, że „związki między obydwoma dziedzinami 

są tak ścisłe, że stanowią raczej cofnięcie się w  stosunku do Lelewela”. A. Gryczowa: Dzieło 
Kazimierza Piekarskiego…, s. 45.

248 Na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował filozofię i prawo, uczęszczał na nieobo‑
wiązkowe wykłady bibliografii J. Muczkowskiego, który „tak nam umiał ożywić naukę bibliogra‑
fii, tyle w nią wlać ognia, że każdy rad zapalał się do każdego pergaminu, starej książki i monety. 
Jemu może najwięcej zawdzięczam zamiłowania bibliografii”. Cyt. za J. Korpała: Krótka historia 
bibliografii…, s. 117. 

249 M.M. Biernacka: Wykłady Karola Estreichera…, s. 45–49.
250 Teoretyczne zagadnienia bibliografii przedstawił K. Estreicher podczas wykładów w mar‑

cu 1865 roku, w listopadzie 1866 i listopadzie 1867. Ibidem, s. 75–89.
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o piśmie i książce. Definiując bibliografię, pozostawał pod wpływem poglądów 
F.A. Eberta; podkreślił, że jest ona „nauką umiejętnego badania, opisywania, 
klassyfikowania i  oceniania ksiąg, jest znajomością utworów piśmienniczych 
wszystkich ludów i  wieków”251. Określił ponadto zadania bibliografii, wydzie‑
liwszy bibliografię czystą (ogół wiadomości, znajomość i  umiejętność systema‑
tyki piśmiennictwa) od bibliografii właściwej, czyli zastosowanej, opisującej, 
materialnej (rzadziej zwanej zewnętrzną), badającej cechy zewnętrzne ksiąg 
(tu nie był konsekwentny  – zamiennie używał tych określeń, znanych z  pism 
F.A. Eberta i G.É. Peignota, choć dla nich oznaczały coś innego252). Bibliografia 
czysta „ustanawia stosunek umiejętności pomiędzy sobą, a określiwszy granice, 
stosownie do wyrozumowanej teorii, zamieszcza dzieła i  gruppuje, oznaczając 
równocześnie ich wartość naukową”253. W  ściślejszym znaczeniu, bez względu 
na wartość wewnętrzną książek, celem bibliografii miało być rozpatrywanie ich 
cech zewnętrznych. Tymi cechami zajęła się bibliografia zastosowana (mate‑
rialna), która objęła przydatny w  badaniach poszczególnych nauk opis ksiąg  – 
z  uwzględnieniem ich cech materialnych, papieru, formatu, oprawy, rodzajów 
pisma, herbów drukarskich, kustoszy, nakładu, ozdobników itp.254 Ten rodzaj 
bibliografii miał być pomocny w poznaniu zagadnień bibliografii czystej, stano‑
wić niejako wstęp do bardziej szczegółowej analizy ksiąg.

K. Estreicher utożsamił bibliografię z  bibliologią, którą nazywał teorią 
bibliografii255. Ta ogólna nauka objęła w  jego wykładach: rękopisoznawstwo, 
drukarstwo (umożliwiające badania pojedynczych egzemplarzy książek), bi‑ 
bliotekarstwo z  księgarstwem oraz klasyfikacje bibliograficzne (które z  kolei 
umożliwiały analizy kolekcji książek)256. 

Z  dzisiejszego punktu widzenia K. Estreicher próbował usystematyzować 
dwie odrębne dyscypliny, dla których wspólny był przedmiot badań, czyli 
książka. Miał świadomość istnienia nauki ogólnej o książce, nauki obejmującej 
zbiór wiadomości o  charakterze teoretycznym i  historycznym, przydatnych 
w  obrębie drugiej dyscypliny, praktycznej, technicznej, której egzemplifikacją 
były wykazy książek. Autor O  bibliografii… był, poza J. Lelewelem, polskim 
teoretykiem, który wyraźnie podkreślił opisowy charakter tej nauki, było to 
dla niego „ksiąg opisanie”, poprzedzone znajomością wewnętrznej i  zewnętrz‑
nej strony książek. Opowiadał się za badaniem zarówno cech formalnych, jak 

251 K. Estreicher: O bibliografii. Trzy lekcje wygłoszone 6, 13 i 16 listopada 1866 roku w Szko‑
le Głównej w Warszawie. Z rękopisu przygot. do dr. i wstępem opatrzyła M.M. Biernacka. War‑
szawa 1978, s. 15.

252 W rozumieniu bibliografii czystej bliższy był definicji bibliologii G.É. Peignota niż defini‑
cji bibliografii czystej F.A. Eberta. S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 38. 

253 K. Estreicher: O bibliografii. Trzy lekcje…, s. 16.
254 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 39.
255 K. Estreicher: O bibliografii. Przemówienie…, s. 206.
256 Ibidem, s. 207. Por. też A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 11.
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i  treściowych dokumentów, przyznając, że treść ma większe znaczenie przy 
wartościowaniu ksiąg257, choćby poprzez systemy bibliograficzne. Bibliografia 
stała się więc metodą pozwalającą ustalić wartość księgi i  zaklasyfikować ją 
do odpowiedniej kategorii tematycznej. Bibliografowie nie dokonywali oceny 
wartości merytorycznej piśmiennictwa (było to zadanie historyków piśmiennic‑ 
twa, bibliografowie mogli od nich te oceny przejmować258)  – w  tym poglądzie 
K. Estreicher nie był więc nawet na gruncie polskim oryginalny, zważywszy na 
stanowisko choćby F. Bentkowskiego czy H. Kołłątaja. 

Od J. Lelewela teoretyk ten przejął natomiast przekonanie, że bibliografia 
jest podstawą bibliotekarstwa, „jest przede wszystkim nauką bez której żaden 
bibliotekarz obejść się nie może”259. Cel i wartość bibliografii (jako ogólnej nauki 
o książce) upatrywał właśnie w służbie bibliotekarstwu.

Oryginalną koncepcją K. Estreichera było stwierdzenie, że bibliografia to 
niezależna dyscyplina naukowa, posiadająca – jak udowodnił – rozliczne związki 
z innymi naukami. Poprzez badanie książek i opiniowanie ich wchodziła w za‑
kres dziejów literatury powszechnej, poprzez badanie rękopisów była związana 
z  naukami pomocniczymi historii, np. dyplomatyką i  paleografią, a  poprzez 
„rozpoznawanie” druków  – z  językoznawstwem. Inną dziedziną łączącą się 
z bibliografią było księgarstwo, określając wartość materialną ksiąg na podstawie 
wyglądu i treści, należało bowiem znać ich dzieje. Przez systematologię bibliogra‑
fia łączyła się z filozofią. Zdaniem K. Estreichera bibliografia (zamiennie zwana 
bibliologią) była zatem dyscypliną potrzebną wszystkim, zwłaszcza zajmującym 
się studiami nad przeszłością  – historykom, badaczom literatury i  kultury. To 
dzięki tej nauce, pełniącej istotne funkcje dokumentacyjne, możliwe stało się 
pokazanie dorobku polskiego piśmiennictwa, orientowanie się we wszystkich 
dziedzinach nauki, poznawanie utworów piśmienniczych wszystkich czasów 
i  narodów. Czynności bibliograficzne miały sprowadzać się do zebrania kom‑
pletnego materiału piśmienniczego, z którego historycy literatury mogli czerpać 
informacje260. Nauka ta dostarczała materiału badawczego, ale i  umożliwiała 
jego odpowiednie wyeksponowanie dzięki systematologii obejmującej przegląd 
systemów klasyfikacyjnych, co było niekonwencjonalnym wkładem K. Estrei‑
chera w  teorię bibliografii261. Oznaczył też przedmiot badań bibliografii  – był 
nim „materiał bibliograficzny”, czyli szeroko rozumiana książka, prezentowana 
w wykładach na trzech etapach: mowy, pisma i druku. Bibliografia w rozumie‑
niu K. Estreichera była zatem nauką o książce w najszerszym znaczeniu. 

257 S. Vrtel‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 42, 44.
258 M.M. Biernacka: Wykłady Karola Estreichera…, s. 140.
259 K. Estreicher: O bibliografii. Trzy lekcje…, s. 23.
260 Por. A. Gryczowa: Dzieło Kazimierza Piekarskiego…, s. 45.
261 Por. A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 12; Z. Gaca ‑Dąbrowska: 

Zarys rozwoju nauki…, s. 15.
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1.4. Formowanie nowoczesnych teorii  
w końcu XIX i początkach XX wieku

Charakterystyczne dla pierwszego okresu rozwoju teorii bibliografii na 
świecie było przenikanie się idei. Teoria ta pozostawała przede wszystkim 
pod wpływem nauki francuskiej i  niemieckiej. Polscy badacze i  bibliografowie 
(J.S. Bandtkie, F. Bentkowski, S.B. Linde) podejmowali wówczas studia na uni‑
wersytetach w  Halle, Jenie i  Lipsku. Tłumacząc wybór inspiracji naukowych 
J. Lelewela, W. Nowodworski napisał:

Jednym z  głównych powodów tego krytycznego stosunku Lelewela 
względem dorobku francuskiego w tej dziedzinie był bibliofilski punkt 
widzenia, z  jakim bibliografowie francuscy podchodzili do zagadnień 
książki. W przeciwieństwie do nich Niemcy starali się znaleźć na dro‑
dze filozoficznej refleksji wyższe, bardziej ogólne stanowisko. Bibliogra‑
fię uczynili przedmiotem głębokiej analizy naukowej, w wyniku której 
wydzielone z niej zostały rozmaite wiadomości niezależne od siebie262. 

Polscy teoretycy bibliografii  – choć czerpali z  osiągnięć nauki europejskiej, 
prowadzili bogatą korespondencję oraz czytali wzajemnie własne prace  – nie‑
wątpliwie mieli swój wkład w  rozwój tej nauki. Dziś trudno tak naprawdę 
jednoznacznie zakwalifikować krąg zainteresowań poszczególnych badaczy, stąd 
też Jerzy Ratajewski uznał, że rozważania na temat książki oraz nauki o książce 
i  bibliotece, prowadzone przez J.S. Bandtkiego, P. Jarkowskiego, J. Lelewela 
i  A.  Bohatkiewicza, miały głównie bibliograficzny, historyczny lub filologiczny 
charakter263. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że P. Jarkowski wprowa‑
dził bibliotekoznawczy nurt bibliologii, rozwinięty znacznie przez J. Lelewela, na‑
tomiast J.S. Bandtkie i J. Muczkowski – nurt księgoznawczy. Ten ostatni teoretyk 
ugruntował też poglądy J. Lelewela. Z kolei według A. Bohatkiewicza bibliografia 
była przede wszystkim użyteczną nauką pomocniczą literatury powszechnej, 
zwłaszcza jej historii. I  ten kierunek był widoczny w  nielicznych, co prawda, 
pismach publikowanych od połowy wieku XIX na temat przedmiotu bibliografii 
i jej zadań: w wypowiedziach naukowych i publicystycznych zamieszczanych na 
łamach periodyków oraz w wydawnictwach informacyjnych. Ich autorzy, krytycy 
i historycy literatury, scharakteryzowali bibliografię jako narzędzie zdobywania 
informacji i  tworzenia historii piśmiennictwa264. Taka opinia wynikała nie tyle 

262 W. Nowodworski: „Bibliograficznych ksiąg dwoje”…, s. 151.
263 J. Ratajewski: Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa…, s. 20.
264 „Bibliografii jako naukowej rejestracji produkcji drukarskiej jedni odmówili miana 

nauki, inni pojmowali śmiesznie wąsko, jako rzecz pomocniczą przy badaniach historii litera‑ 
tury” – napisał w dwudziestoleciu międzywojennym Z. Mocarski, dość sceptycznie podchodząc 
do teorii powstałych po wykładach K. Estreichera. Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 9.
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z recepcji wykładów, bo w katedrach bibliografii/bibliologii studiowali nieliczni, 
ile z  praktyki bibliografii narodowej, także specjalnej, w  tym bieżącej. Twórcy 
spisów bibliograficznych byli postrzegani jako „pomocnicy” podejmowanych 
wówczas prac badawczych. Bibliografowie zbudowali podstawy warsztatów 
naukowych. Przykładem takiego pojmowania bibliografii może być wypowiedź 
Władysława Chodzkiewicza, który, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat 
bibliografii z czytelnikami „Biblioteki Warszawskiej” w 1845 roku, uznawał ją za 
dziedzinę mającą na celu badanie rozproszonych zabytków piśmiennictwa, tak 
ważnych dla studiowania historii powszechnej. Bibliografia miała umożliwiać 
usystematyzowanie dzieł, wskazanie źródeł nauki, jej rozwoju i związków, a tym 
samym przybliżenie syntezy historii literatury. W. Chodzkiewicz widział w niej 
zatem element sprzyjający rozwojowi nauki265. 

Wpływ potrzeb naukowych, pobudek patriotycznych oraz dążność do 
skonstruowania narzędzia systematyzującego dorobek naukowy i  kulturalny 
Polaków, a zarazem umożliwiającego prowadzenie badań i analiz piśmiennictwa 
i dziejów narodu, były widoczne i w innych publikacjach tamtych czasów, także 
w  spisach bibliograficznych266. Do połowy wieku XIX bibliografię, zarówno 
w  praktyce, jak i  w  teorii (przede wszystkim za sprawą A. Bohatkiewicza), 
łączono z dziejami piśmiennictwa. W drugiej połowie stulecia więzi obu dyscy‑
plin zaczęły słabnąć  – powstały podręczniki do dziejów literatury, a  teoretycy 
bibliografii zaczęli mocniej podkreślać zainteresowanie książką jako obiektem 
badań267. Dowodzą tego idee np. Piotra Chmielowskiego (1848–1904), wyrażone 
w  Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej (Warszawa 1892) oraz w  Me‑
todyce historii literatury polskiej (Warszawa 1899), pierwszym zarysie rozwoju 
nauki literatury. Zdaniem tego krytyka i  historyka literatury bibliografia to 
nauka opisowa, zajmująca się zewnętrzną charakterystyką cech dzieł (autorstwo, 
czas, miejsce napisania i  wydrukowania książki, drukarz, format, paginacja, 
znaki szczególne itp.). Stanowiła podstawę wszelkiego badania historycznego 
w jakiejkolwiek nauce268. Zgodnie z poglądami A. Bohatkiewicza i K. Estreichera 
była nauką pomocniczą historii literatury, a jej zadaniem było odnotowanie piś‑
miennictwa, uwidocznienie jako całości, opisanie, a  nawet obliczenie zasobów 

265 W. Chodzkiewicz: Ważność bibliografii we względzie historii literatury, i o jej wpływie na 
historię powszechną. „Biblioteka Warszawska” T. 3 (1845), s. 413.

266 Przykładowo A.B. Jocher w  rozprawie Obraz bibliograficzno ‑historyczny literatury 
i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie (T. 1–3, Wilno 1840–1857), 
i  M.  Wiszniewski w  opracowaniu Historia literatury polskiej (T. 1–10, Kraków 1840–1857) spo‑
ro miejsca poświęcili podbudowie źródłowej, czyli wykazowi literatury. Bibliografia poprzedziła 
prace poświęcone dziejom piśmiennictwa czy szerzej – nauki. Por. też K. Górski: Przegląd sta‑
nowisk metodologicznych w polskiej historii literatury do 1939 roku. W: Zjazd Naukowy Polonistów 
10–13 grudnia 1958. [Red. nauk. K. Wyka]. Wrocław 1960, s. 90.

267 K. Głombiowski: Książka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław ; Warszawa ; Kra‑
ków ; Gdańsk 1980, s. 6–7.

268 [P. Chmielowski] P.Chm.: Bibliografia…, s. 718.
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piśmienniczych269. P. Chmielowski ograniczył cele bibliografii do zbadania ze‑
wnętrznej strony dokumentu270, jego autorstwa, cech nadanych przez drukarza 
i cech nabytych. Jako metoda naukowo ‑badawcza pozwalająca odtworzyć dzieje 
książki bibliografia mogła być stosowana do celów dokumentacyjnych czy raczej 
archiwizacyjnych, wspomagając rozwój każdej dyscypliny271. P. Chmielowski 
jako krytyk literacki wyraźnie podkreślił, że obowiązkiem bibliografa nie jest 
wnikanie w treść druków czy dokonywanie porównań, by np. odkryć autorstwo 
czy rzeczywisty czas druku. Jeśli jednak bibliograf to czynił, to zazwyczaj sku‑
piał się na cechach lub świadectwach zewnętrznych, jak rodzaj druku i papieru, 
czy analizach wzmianek na druku. Czyniąc jeszcze więcej, bibliograf stawał się 
krytykiem. 

Bibliografia w drugiej połowie XIX wieku stała się nauką, której zakres obej‑
mował zbudowanie warsztatu badawczego, „dysponowanie” opisami książek, 
systematyzowanie ich i  chronologizowanie. Pełniła zadania utylitarne, czego 
dowiodły wypowiedzi Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego (1813–1878) 
z  1860 roku w  Orgelbrandowskiej Encyklopedii powszechnej272. O  ile poniekąd 
W. Chodzkiewicz, a  wyraźnie P. Chmielowski oddzielili bibliografię od sfery 
krytyki, traktując ją jak instrument o cechach wyliczających, tak F.M. Sobiesz‑
czański włączył tę problematykę w  sferę badania bibliograficznego. Wpływ na 
taki właśnie pogląd miały jego przemyślenia dotyczące zakresów bibliografii 
i  bibliologii. Zrezygnowawszy z  tego drugiego terminu, uznał za niewłaściwe 
włączenie w  obszar bibliografii historii pisma, rękopisoznawstwa, dziejów 
bibliotek, bibliotekarstwa, drukarstwa, introligatorstwa itd. Wszystkie te nauki 
nazwał pomocniczymi wobec bibliografii, choć stanowiły też odrębne działy 
nauki (jak archeografia, paleografia, grafika, bibliotekarstwo, księgarstwo itp.). 
Drogą analizy ustalił, że ich usamodzielnianie się spowodowało ograniczenie 
roli bibliografii jako nauki opisywania i poznawania książek drukowanych273 pod 
względem ich treści i  formy zewnętrznej. Stąd też wydzielił bibliografię właś‑
ciwą, naukową, czyli wewnętrzną, oraz zastosowaną, czyli zewnętrzną. Celem 

269 P. Chmielowski: Metodyka historii literatury polskiej. Warszawa 1899, s. 147. 
270 W stwierdzeniu tym B. Koredczuk upatrywała wpływu francuskiego bibliografa J.F. Née 

de la Rochelle’a, autora Discours sur la science bibliographique… Jego koncepcje zostały przejęte 
przez G.F. Debure’a  i  J.Ch. Bruneta. B. Koredczuk: Kształtowanie się definicji i zakresu biblio‑
logii w polskich encyklopediach i  słownikach XIX i XX wieku. W: Oblicza kultury książki. Prace 
i  studia z  bibliologii i  informacji naukowej. Komitet red. M. Komza, K. Migoń, M. Skalska‑
 ‑Zlat, A. Żbikowska ‑Migoń. Wrocław 2005, s. 58.

271 P. Chmielowski: Metodyka historii literatury…, s. 172.
272 [F.M. Sobieszczański] F.M.S.: Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna. T. 3, B. – Bol. 

Warszawa 1860, s. 437–446.
273 Ibidem, s. 437. W  dalszej części F.M. Sobieszczański przeprowadził obszerny wywód 

na temat pierwocin bibliografii, przyjmując za ustaleniami Niemców, że ojcem bibliografii był 
K. Gesner. Zatem można uznać, że dla F.M. Sobieszczańskiego bibliografia obejmowała rejestra‑
cję druków.
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tej pierwszej było wniknięcie w treść książki, ocena i krytyka treści, a następnie 
zestawienie tytułów, ich uporządkowanie według przedmiotów, chronologicznie 
lub alfabetycznie. Tym sposobem ułatwiała naukowcom wybór najlepszych ma‑
teriałów. Bibliografia zewnętrzna obejmowała z kolei opisywanie cech fizycznych 
książek (formatu, druku, ozdób), wykazywanie tytułów dzieł rzadkich, np. in‑
kunabułów, książek anonimowych, pisanych pod pseudonimami – miała zatem 
stanowić pomoc dla bibliomanów, bibliotekarzy i księgarzy, a nie tyle uczonych 
(poglądy zbliżone do F.A. Eberta). Dla F.M. Sobieszczańskiego bibliografia była 
nauką w  bardzo współczesnym rozumieniu. Oddzielił działy bibliologiczne, 
pozostawiając w  ramach bibliografii to, co dziś stanowi o  jej sensie  – spisy bi‑
bliograficzne i zasady ich przygotowania.

Badacz ten nie podjął głębszych rozważań terminologicznych, ale w drugiej 
połowie wieku XIX inni uczeni, wzorem choćby P. Jarkowskiego, zaczęli roz‑
patrywać odmienne zakresy i  pola badawcze bibliografii i  bibliologii. Ciekawą 
próbę zestawienia kilku definicji zaprezentował K. Estreicher w  Encyklopedii 
powszechnej z  1864 roku, choć nie rozwiązał zawiłości pojęciowych. Bibliogra‑
fią nazwał tu kodeks dyplomatyczny dziejów literatury, apparatus litterarius, 
którego zadaniem było ukazanie płodów literackich wszystkich narodów 
i wszystkich czasów. Bibliologia była z kolei nauką o „rzeczy książkowej”, „księ‑
gownictwem” i  res litteraria; bibliognozja  – „księgoznawstwem”, notitia libro‑
rum; a bibliografia właściwa, dotycząca jedynie opisu tekstów – „księgopisem”. 
Te trzy ostatnie nauki były częściami bibliografii274. Natomiast P. Chmielowski 
w definicji bibliologii napisał krótko, że choć jest to nauka o książce, to wyraz 
ten jest równoznaczny z bibliografią, tylko rzadziej używany. Także w 1898 roku 
w S. Orgelbranda encyklopedii powszechnej z  ilustracjami i mapami bibliografia 
została utożsamiona z bibliologią i określona jako nauka zajmująca się opisywa‑
niem i poznawaniem utworów piśmienniczych wszystkich czasów i narodów275. 
P. Chmielowski poszedł jednak dalej i  właściwie ocenił, że szanse na uznanie 
w nauce ma mniemanie niektórych badaczy (nie wymienił ich jednak, być może 
chodziło o K. Estreichera), że nauka taka jak bibliologia oznacza teorię bibliogra‑
fii, w odróżnieniu od praktycznego zastosowania bibliografii276.

Na terenach Rzeczypospolitej problematykę bibliografii zaczęto więc zawężać 
przede wszystkim do opisu i  spisu bibliograficznego. Stała się nauką użyteczną 

274 [K. Estreicher] E.: Księgarstwo. W: Encyklopedia powszechna. T. 16, (Krasiń. ‑Libelt.). 
Warszawa 1864, s. 328.

275 Podzielono ją na właściwą, czyli naukową czy też wewnętrzną, oraz stosowaną, czyli ze‑
wnętrzną (tak jak w 1860 roku F.M. Sobieszczański). Bibliografia. W: S. Orgelbranda encyklopedia 
powszechna z ilustracjami i mapami. T. 2, Od litery B do Borysz. Warszawa 1898, s. 418–419.

276 [P. Chmielowski] P.Chm.: Bibliologia. W: Wielka encyklopedia powszechna…, s. 725. To 
trafne spostrzeżenie spowodowało, że B. Koredczuk nazwała go autorem „dobrze zorientowa‑
nym” gdy idzie zarówno o  zdefiniowanie pojęcia bibliografii, jak i  bibliologii. B. Koredczuk: 
Kształtowanie się definicji…, s. 57–58.
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przede wszystkim dla dziedzin historycznych. Rodziła się też wówczas teoria 
rodzajów bibliografii. Typy spisów bibliograficznych wydzielano już nie tylko 
w  związku z  analizą treści lub cech zewnętrznych książki, ale w  pismach 
teoretycznych wyodrębniono opracowania bibliograficzne, które dotyczyły po‑
jedynczych epok, krajów, nauk i  umiejętności277. Te ostatnie miały dostarczać 
wiadomości o  książkach jednego rodzaju, jednej nauki lub jej gałęzi  – a  więc 
były to spisy obejmujące dzieje pojedynczych krajów i  miejscowości, opisujące 
pojedyncze wypadki i  zdarzenia, osoby bądź przedmioty. Dokonywano zatem 
podziałów bibliografii według coraz bardziej konkretnych cech formalnych 
i rzeczowych278.

W tamtym czasie w Europie również nastąpiły zmiany w sposobie definio‑
wania bibliografii. Koncepcje F.A. Eberta  – nie zawsze jasne, a  według Stefana 
Vrtela ‑Wierczyńskiego niewnoszące niczego nowego do nauki, za to nacecho‑
wane „charakterystyczną wówczas manierą spekulatywną”, nieprzedstawiające 
„logicznego i  konsekwentnego ogniwa ewolucyjnego”279  – wywarły jednak 
wpływ na następców, rozróżniających dwojakiego rodzaju badanie książki: od 
strony materialnej lub literackiej (naukowej). Idee tego bibliografa szczególnie 
widoczne były w teoriach powstających pod koniec XIX i na początku XX wieku 
w  Niemczech, gdzie bibliografię zaczęto traktować jako część umiejętności 
bibliotekarskich, odmawiając jej samodzielności280. Austriacki bibliotekarz Fer‑
dinand Eichler (1863–1945) w  Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft 
(Leipzig 1896) wzorem niemieckich poprzedników położył nacisk na bibliote‑
karskie czy też raczej bibliotekoznawcze konotacje nauki o  książce. Nazwał ją 
bibliotekoznawstwem, dopuszczając możliwość stosowania terminów „księgo‑
znawstwo” i  „bibliografia”, choć przyznał, że określenie „bibliotekoznawstwo” 
jest stosowniejsze ze względu na jego uprawomocnioną pozycję w Niemczech281.

277 Już w  pierwszej połowie XIX wieku Ł. Gołębiowski pozostawił po sobie – co prawda, 
w rękopisie – podział bibliografii. Dziś można go ocenić pozytywnie, oddawał bowiem charakter 
różnych typów wykazów, wyodrębnionych z uwagi na określone cechy zakresu i zasięgów. Teo‑
retyk ten wymienił: bibliografie powszechne, bibliografie obejmujące jedną naukę, bibliografie 
jednego narodu, dołączył też bibliografie jednego zakonu. Podał bibliografie zawierające dodat‑
kowe informacje o księgach, a nie jedynie ich rejestr, czyli bibliografie adnotowane, oraz biblio‑
grafie wyliczające jedynie lepsze książki, czyli współcześnie bibliografie krytyczne czy zalecające. 
Ł. Gołębiowski: Kurs bibliografii…, s. 66.

278 Bibliografia. W: S. Orgelbranda encyklopedia…, s. 418–419.
279 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 32.
280 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 52–53, 55; A. Majkowska: Poglądy na 

księgoznawstwo i bibliotekoznawstwo w Niemczech. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliote‑
koznawstwo” [T.] 6 (1970), s. 69.

281 W kolejnych latach F. Eichler zajął się teorią bibliotekoznawstwa rozumianego jako nauka 
o książce. W jego zakres włączył: ogólną historię i encyklopedię nauk z ćwiczeniami bibliogra‑
ficznymi, dzieje pisma, rękopisy, książki i biblioteki od starożytności do czasów nowszych, histo‑
rię drukarstwa i  księgarstwa, badania rękopisów i  inkunabułów, książkę jako produkt kultury, 
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Bibliografię i  bibliologię podporządkował więc bibliotekoznawstwu. Także 
Johann Friedrich Kleemeier w  Handbuch der Bibliographie. Kurze Anleitung 
zur Bücherkunde und zur Katalogisieren (Wien 1903) przedstawił definicję bi‑
bliografii w  ujęciu utylitarnym, ale już nie bibliotekoznawczym. Utożsamił ją, 
dość wąsko, z umiejętnością spisywania produktów pisarskich wszystkich ludów 
i  czasów, w  rozmaitych porządkach  – alfabetycznym autorów, wyrazów głów‑
nych, systematycznie, według działów nauki, chronologicznie, z oceną wartości 
lub bez niej. Za F.A. Ebertem podzielił bibliografię na czystą, ukazującą poziom 
produkcji wydawniczej, i stosowaną, wnikającą w materialną i treściową wartość 
książek, tym samym rozszerzając pojęcie bibliografii i  jej zadania282. Tak więc 
zdefiniował bibliografię właściwie, jako wyliczenie dokumentów, ale w krytycz‑
nie ocenianym podręczniku niekonsekwentnie dodał do zakresu dzieje drukar‑
stwa, książki i jej opisu, zdobnictwa oraz bibliotek i katalogów283.

Również we Francji oraz w  piśmiennictwie angielskim i  amerykańskim 
traktowano bibliografię jak nadrzędną naukę o książce. Ten nurt reprezentował 
pozostający pod wpływem F.A. Eberta Albert Maire (1856–1931)284, bibliotekarz 
z  Sorbony i  autor podręcznika dla bibliotekarzy Manuel pratique du bibliothé‑
caire (Paris 1896). Jego zdaniem nauką ogólną o  książce była bibliografia, 
obejmująca wszystkie aspekty życia książek, w tym klasyfikację i katalogowanie, 
ale też krytykę literacką (co spotkało się z negatywnymi opiniami), organizację 
pracy w  bibliotece, dzieje książki, drukarstwo, grafikę, oprawy i  osobliwości 
książkowe285. W obrębie bibliografii umiejscowił zatem nie tylko zagadnienia bi‑
bliologiczne, ale i bibliotekarskie, potraktowane jak dziedziny specjalne. Charles 
Mortet (1852–1927)286, od 1897 roku prowadzący zajęcia w  École des Chartes 
w Paryżu, również zaklasyfikował bibliografię jako wiedzę o spisach bibliogra‑
ficznych, obejmującą historię książki (bibliologię), oraz jako zespół czynności 
technicznych pozwalających sporządzać katalogi i  zarządzać bibliotekami (bi‑
bliotekonomia). Zatem bibliografia była nauką obszerną, a bibliologia jedynie jej 

historię ilustracji książkowej, prawo i zarządzanie bibliotekami, historię bibliotek na tle dziejów 
oświaty, historię prasy. Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 10; A. Majkowska: Poglądy na 
księgoznawstwo…, s. 70; B. Świderski: Bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo…, s. 15.

282 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 55; A. Majkowska: Poglądy na księ‑
goznawstwo…, s. 65. Z bibliografią utożsamił także bibliognozję i nie dał jasnego pojęcia biblio‑
grafii. S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 59.

283 W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 44.
284 Wydzielił bibliografię czystą (literacką), zajmującą się wartością treści książek, oraz mate‑

rialną (stosowaną), z dwoma działami: bibliotechniką i bibliologią właśnie. Ibidem, s. 42.
285 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 59.
286 Na wzór tej szkoły od 1854 roku działał w  Wiedniu Institut für Österreichische Ge‑

schichtsforschung, w którym kształcono przyszłych historyków, ale też archiwistów i biblioteka‑
rzy (studia odbył tam m.in. F. Papée). Zatem szkoła ta dawała kwalifikacje zawodowe wcześniej 
niż Columbia University M. Deweya z 1887 roku i Uniwersytet w Getyndze z katedrą K. Dziatzko 
z 1886 roku.
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częścią – i to historyczną287. Także badacze anglo ‑amerykańscy w XIX i XX wie‑
ku nie rozdzielali obu tych dyscyplin, ale zaczęli się interesować przedmiotem 
bibliografii288. W  dziewiątym wydaniu Encyclopaedia Britannica (Ed. 9, Vol. 3, 
Edinburgh 1878) Edward Fairfax Taylor (1845–1902) w  obszernym haśle utoż‑
samił bibliografię z  bibliologią. W  skład bibliografii weszły dzieje drukarstwa 
i  procesu wydawniczego oraz cechy szczególne książek. Dopiero dzięki tej 
wiedzy możliwe było opisywanie i klasyfikowanie książek (pod względem treści, 
przy czym treść interesowała bibliografów jedynie dlatego, by mogli wybrać 
najlepsze dzieła)289.

W kolejnych latach w nauce angielskiej bibliografię nadal utożsamiano z opi‑
sem i ewidencjonowaniem książek oraz nauką o tym właśnie ewidencjonowaniu, 
wytwarzaniu (historical bibliography) i  spisach książek (systematic bibliography 
oraz enumerative bibliography). W początkach wieku XX dołączono jeszcze bi‑
bliografię krytyczną (critical bibliography)290. Przedstawicielami tego nurtu byli 
James Duff Brown (1862–1914), wykładowca bibliotekoznawstwa w  londyńskiej 
szkole ekonomicznej, oraz Alfred William Pollard (1859–1944), pracownik 
British Museum, profesor bibliografii w  King’s College w  Londynie, sekretarz 
Bibliographical Society (Towarzystwo Bibliograficzne), autor hasła Bibliography 
w Encyclopaedia Britannica291. J.D. Brown w A Manual of practical bibliography 
(London 1906) stwierdził, że bibliografia to nauka o  opisie292, katalogowaniu 
i ochronie książek (w dalszej części wywodów umieścił ten dział we właściwym 
miejscu). Rolą bibliografii miało być badanie indywidualnej historii książek, zaś 
rolą bibliotekarstwa  – układanie i  ewidencja książek w  obrębie księgozbiorów. 
Wyłączył on z  bibliografii działy specjalne: paleografię, bibliotekoznawstwo, 
klasyfikację i historię drukarstwa. Jednak próbując odróżnić bibliografię od bi‑
bliotekarstwa293 – co uznał za konieczne – ponownie rozszerzył zakres pierwszej

287 Przez pojęcie bibliografii rozumiano we Francji jeszcze po II wojnie światowej naukę 
o książce i bibliotekoznawstwo. R. Blum: Bibliografia. W: A. Czekajewska ‑Jędrusik, A. Sitar‑
ska: Teoretyczne problemy bibliografii współczesnej (wybór tekstów z  literatury obcej). Warszawa 
1977, s. 103. Por. też K. Migoń: Nauka o książce…, s. 32.

288 E.F. Taylor jako przedmiot bibliografii określił książkę drukowaną, podczas gdy badanie 
rękopisów miało być domeną paleografii.

289 M. Mozer: Rozwój pojęcia „bibliografia”…, s. 184–186, 188.
290 R. Blum: Bibliografia…, s. 112.
291 Autor hasła Bibliography and bibliology w  Encyclopaedia Britannica, wydanie 11, wolu‑

min 3 z 1910 roku (s. 908). Por. np. M. Mozer: Rozwój pojęcia „bibliografia”…, s. 181. L.J. Živny 
stwierdził, że J.D. Brown i  A.W. Pollard nie stworzyli definicji samej bibliografii, określając jej 
zadania, a nie przedmiot. L.J. Živny: Rukověť bibliografie. I, Nauka o popisu. Praha 1924, s. 32.

292 Bibliografia była dla niego dziedziną nie tylko uniwersalną, ale i  ponadczasową, czyli 
nieograniczoną żadnymi ramami chronologicznymi. Jej zadaniem było rejestrowanie wszystkich 
książek – starszych i nowszych, dobrych i niedoskonałych, tanich i drogich. J.D. Brown: A ma‑
nual of practical bibliography. London [1906], p. 14, 17.

293 Bibliografia w przeciwieństwie do bibliotekarstwa miała wymiar uniwersalny, obejmując 
badanie historii książek, materiałów piśmienniczych i  ich opis, podczas gdy rolą bibliotek było 
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dyscypliny. Objęła ona zatem wszechstronne rozważania dotyczące dziejów 
książki, podczas gdy bibliotekarstwo ograniczało się do wyjaśniania zasad 
funkcjonowania zbiorów i  dystrybucji małych kolekcji. Do zadań bibliografii 
zaliczył również tworzenie spisów o  charakterze powszechnym i  naukowym 
w celu ułatwienia czytelnikom odpowiedniego doboru literatury, dostępu do niej 
i dokonania krytycznej oceny294.

A.W. Pollard w roku 1910 powiązał bibliografię z umiejętnością rozpoznawa‑
nia, kolacjonowania i opisywania książek, ich enumeracji (dla celów statystycz‑
nych), a  następnie układania spisów w  celach informacyjnych295. Samo rozpo‑
znawanie książek było czynnością bibliologiczną i miało polegać na odkrywaniu 
pochodzenia i autentyczności dokumentu poprzez jego analizę czy porównania. 
Natomiast kolacjonowanie obejmowało opis cech fizycznych. Oba te działania 
służyły do stworzenia opisu bibliograficznego i  zebrania danych o  książce, 
a  więc A.W. Pollard podał raczej zasady metodyki opisu bibliograficznego niż 
samą definicję terminu. Jeszcze bardziej radykalny pogląd prezentowała Isadore 
Gilbert Mudge (1875–1957) w Bibliography (Chicago 1915), dla której bibliografia 
była rozwinięciem umiejętności katalogowania, miała podawać staranniejsze, 
uzyskane metodami naukowymi informacje o  książkach (np. autorstwo, dzieje 
druku) wraz z uwagami historycznymi i krytycznymi296.

Próby rozdzielenia zakresów bibliologii i bibliografii podjęli natomiast biblio‑
logowie włoscy – Giuseppe Ottino (1841–1898) i Giuseppe Fumagalli (1863–1939), 
autorzy Bibliotheca bibliographica italica. Catalogo degli scritti di bibliografia, 
bibliologia e biblioteconomia, pubblicati in Italia, e di quelli riguardanti l’Italia, 
publicati all’estero ([Vol.] 1–2, Roma 1889–1895). Praca ta została podzielona na 
trzy odrębne części: bibliologiczną – o cechach historycznych; bibliograficzną – 
będącą jedynie spisem dokumentów; oraz bibliotekarską297. Również francuski 
historyk, Charles Victor Langlois (1863–1929), autor Manuel de bibliographie 
historique (Paris 1896), nazywając bibliografię nauką o książkach, odróżnił ją od 
bibliotekoznawstwa i bibliologii. W węższym znaczeniu bibliografia była częścią 
nauki o książce, zajmującą się spisami piśmiennictwa298.

Kolejnych prób rozdzielenia zakresów bibliografii i  bibliologii należy po‑
szukiwać w  nauce rosyjskiej. Jak już wspomniano, po wystąpieniu W.G.  Ana‑ 
stasiewicza w  1811 roku, rozwój teorii bibliografii w  Rosji został zahamowany 
na kilkadziesiąt lat. Kolejną falę zainteresowania tą problematyką należy wiązać 
z  rozkwitem różnych form spisów bibliograficznych (np. bibliografii zalecają‑ 

gromadzenie, ochrona, klasyfikacja, katalogowanie i udostępnianie niewielkich zbiorów tworzo‑
nych przez instytucje. 

294 J.D. Brown: A manual of practical…, p. 19–20.
295 W.J. Živny: Bibliografia i bibliologia…, s. 49.
296 Ibidem, s. 51.
297 Ibidem, s. 41.
298 R. Blum: Bibliografia…, s. 95; K. Migoń: Nauka o książce…, s. 32–33.
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cych), specjalistycznych czasopism bibliograficznych oraz organizacji i  biur 
zrzeszających bibliografów. Zastanawiano się wówczas nad miejscem bibliografii 
wśród dyscyplin jej pokrewnych, wydzieleniem jej jako samodzielnej nauki oraz 
jej związkami z księgoznawstwem299. W 1884 roku Mikołaj Michajłowicz Lisow‑
ski (1854–1920) ogłosił drukiem pracę Bibliografiâ i bibliografičeskoe obŝestvo300, 
w  której bibliografię nazwał nauką o  książce, traktując ją jak naukę właściwie 
encyklopedyczną. Utożsamił ją z historią drukarstwa, bibliotekarstwem i dzia‑
łalnością wydawniczą, księgarstwem  – a  więc z  ogólną nauką o  książce301. Jej 
zakres miał obejmować także opisy starych rękopisów i  autografów, wreszcie 
wyjaśnienia pseudonimów i  anonimów302. Ten zestaw wiedzy i  umiejętności, 
jakie miał posiąść bibliograf, uległ jednak transformacji. Po artykule Materialy 
dlâ slovarâ russkogo knigovedeniâ303, opublikowanym w  1891 roku, M.M. Li‑
sowski zaczął rozgraniczać bibliografię i księgoznawstwo304. Odtąd bibliografią 
była dla niego nauka opisu ksiąg, a księgoznawstwem – ściśle związane ze sobą 
działy, takie jak nauka o  rękopisach, drukarstwie, księgarstwie, działalności 
wydawniczej, bibliografii, bibliofilstwie, ochronie książek, bibliotekarstwie, 
archiwach i  cenzurze305. Jeszcze wyraźniej proces odróżniania obu dyscyplin 
widać w  programie zajęć prowadzonych przez M.M. Lisowskiego z  zakresu 
księgoznawstwa  – od 1913 roku na uniwersytecie petersburskim306, a  od 1916 
roku na uniwersytecie moskiewskim307. Bibliografia jako umiejętność opisu 
ksiąg w  wąskim znaczeniu została połączona z  katalogowaniem i  klasyfikacją 
dzieł308. Teoretyk ten wyznaczył jej zadania pomocnicze, ale szerokie, wobec 
nauki. Była praktyczną, techniczną częścią księgoznawstwa, umożliwiającą 

299 M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografii načala XX veka (do oktâbrâ 1917 goda). Moskva 
1969, s. 438–439.

300 Bibliografiâ i bibliografičeskoe obŝestvo. „Bibliograf” 1884, no 1, s. 1–7.
301 A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 64; M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografii…, s. 439.
302 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 64.
303 Materialy dlâ slovarâ russkogo knigovedeniâ. „Bibliograf” 1891, no 1, s. 18–19.
304 Por. A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 101. Próby te spotkały się z aprobatą np. Z. Mocarskiego 

(któremu nie do końca podobało się określenie „księgoznawstwo”) oraz S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. 
Ten pierwszy napisał jednak: „od znawstwa do logii nauki daleko jeszcze”. Z. Mocarski: Wstęp 
do bibliografii…, s. 13–14. Por. też S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 59.

305 A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 65.
306 Więcej na temat treści tego kursu: E.A. Dinerštejn: Klûčar’ russkoj bibliogra‑

fii. (K  pâtidesâtiletiû so dnâ smerti N. M. Lisovskogo). „Sovetskaâ Bibliografiâ” 1970 vyp. 3, 
s. 60–61.

307 A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 66–67; M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografii…, s. 440.
308 Gdy dokument znajdował się w fazie rozpowszechniania, następował proces opracowania 

bibliograficznego, polegający na opisie książki według wcześniej określonych zasad. W  efekcie 
powstały katalogi ogólne, szczegółowe, zalecające, recenzje, a czasem rozprawy naukowe poświę‑
cone książkom rzadkim. M.N. Lisowski: Księgoznawstwo  – przedmiot i  zadania (fragmenty). 
„Studia o  Książce” T. 4 (1973), s. 198. Fragment był tłumaczeniem: Knigovedenie, jego predmet 
i zadači z 1922 r. Por. też E.A. Dinerštejn: Klûčar’ russkoj bibliografii…, s. 59.
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alfabetyczne, przedmiotowe bądź systematyczne ukazanie materiału w  postaci 
spisu bibliograficznego. Spisy umożliwiały poznawanie dzieł i  dziejów druku 
oraz pełniły funkcje statystyczne. M.M. Lisowski sprzeciwił się jednak trak‑
towaniu bibliografii jako części bibliotekoznawstwa i  uznaniu jej za dziedzinę 
zainteresowania jedynie bibliotekarzy309. Była ona bowiem nauką pomocniczą 
wszystkich dziedzin wiedzy.

Oponentem naukowym i  krytykiem systemu księgoznawstwa M.M. Li‑
sowskiego (uznającym, że system ten jest zbyt obszerny) był Aleksander Mi‑
chajłowicz Łowiagin (1870–1925)310, prezes założonego w  1899 roku Russkogo 
Bibliologičeskogo Obŝestva (Rosyjskiego Towarzystwa Bibliologicznego). Jeszcze 
w 1901 roku w artykule pt. O soderžanii bibliologii ili bibliografii311 używał on 
zamiennie określeń: „bibliologia”, „bibliografia” i  „bibliognozja”, nie znajdując 
możliwości rozdzielenia ich zakresów. Zdefiniował jednak bibliografię jako 
naukę o  rozbiorze utworów pisarskich wszystkich epok i  narodów312, której 
praktyczną funkcją było zestawianie spisów i katalogów313. Traktując opisywaną 
przez siebie dziedzinę bibliologii/bibliografii bardzo szeroko, włączył do niej 
m.in.: klasyfikacje bibliograficzne, bibliotekoznawstwo, archiwoznawstwo i księ‑
garstwo, praktyczną bibliografię wraz z  krytyką naukową i  literacką, historię 
książki związaną z  historią oświaty, dziejami techniki przemysłu książkowego 
i dziejami prawa314.

Na początku XX wieku w  Rosji bibliografię zaczęto więc traktować jako 
dziedzinę techniczną, praktyczną i  statystyczną, przypisując jej określone 
zadania i  metodykę. Stawała się częścią większego systemu  – księgoznawstwa 
lub bibliologii, co zaznaczało się w schematach nauczania także poza Rosją, np. 
w projektowanej na zlecenie Institut International de Bibliographie (Międzyna‑
rodowego Instytutu Bibliograficznego) w 1897 roku École du Livre w Brukseli. 
Eugéne Lameere i  Charles Sury stworzyli schemat uwzględniający bibliologię 
jako jedną z dziedzin; jej częścią – obok historii książki i bibliotekarstwa – była 
bibliografia. Na bibliografię złożyć się miały: jej teoria, historia i  zasady orga‑
nizacji oraz literatura bibliograficzna315. Ten podział zagadnień bibliografii był

309 M.N. Lisowski: Księgoznawstwo – przedmiot i zadania…, s. 198.
310 M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografi… Autorka wielokrotnie wskazywała na przeni‑

kanie się koncepcji M.M. Lisowskiego i A.M. Łowiagina, gdy np. ten pierwszy przejął za tym dru‑
gim cechy bibliografii. Por. też opis krytyki teorii M.M. Lisowskiego, dokonanej przez A.M. Ło‑
wiagina: A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 75–76.

311 „Literatunyj Vestnik” T. 1, vyp. 4 (1901), s. 6–17. Por. A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 73.
312 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 11; S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej isto‑

ta…, s. 57.
313 A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 73.
314 M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografii…, s. 443; S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. 

Jej istota…, s. 58–59.
315 K. Migoń: Nauka o książce…, s. 33.
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widoczny w  Polsce w  dwudziestoleciu międzywojennym, m.in. w  programie 
nauczania przedmiotu według koncepcji Leona Bykowskiego.

Naukowcy zmierzali więc ku coraz wyraźniejszemu specjalizowaniu zakresu 
bibliografii, choć równocześnie w  Stanach Zjednoczonych oraz Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i  Irlandii nadal rozszerzano obszar bibliografii, 
włączając do niej problemy bibliologii. Pod koniec XIX i w początkach XX wieku 
problematyka bibliografii została jeszcze wzbogacona dzięki zwolennikom 
nowej nauki  – dokumentacji. Paul Otlet (1868–1944) w  wygłoszonym podczas 
kongresu paryskiego w 1910 roku referacie L’Avenir du livre et de la bibliographie 
bibliografią nazwał całokształt wiadomości o  książce; na wiadomości te wy‑
warły wpływ kształtujące się w podobnych warunkach w XIX wieku technika, 
socjologia i  psychologia316. Przypisał bibliografii zadania praktyczne, jednak 
pojmowane zdecydowanie szerzej niż na wschodzie Europy. W artykule pt. Un 
peu de bibliographie317 zaakcentował potrzebę zdefiniowania na nowo zadań 
bibliografii, służącej powszechnemu dostępowi do wiedzy. Bibliografia miała 
zostać zastąpiona nową formą ludzkiej działalności, skupionej nie tyle na opisie 
książek, ile na szczegółach treści, pochodzących z różnego rodzaju źródeł doku‑
mentalnych318. Tak więc P. Otlet zaproponował odejście od formalizmu biblio‑
graficznego na rzecz skupienia się na treści dokumentu (co nie było innowacją), 
ale w  taki sposób, by ukazywać nowatorski wkład autora w badania w obrębie 
danej dyscypliny naukowej319.

W  XIX wieku i  na początku następnego stulecia nie rozstrzygnięto zatem 
problemu, czym jest bibliografia i jaka jest jej relacja z bibliologią. Niemniej jednak 
wystąpienia A. Maire’a, J.F. Kleemeiera, F. Eichlera, G. Ottina i G. Fumagallego, 
P. Otleta oraz teoretyków rosyjskich – W.G. Anastasiewicza, M.M. Lisowskiego, 
A.M. Łowiagina  – dowiodły dążności do ukazania wzajemnych relacji między 
bibliografią, bibliologią (A. Maire, J.F. Kleemeier) i bibliotekarstwem czy raczej 
bibliotekoznawstwem (F. Eichler). Ścierały się poglądy teoretyków, dla których 
dwie pierwsze dziedziny były po prostu nauką o książce, ujawniającą jej cechy 
zewnętrzne i wewnętrzne; stanowiska badaczy, dla których to bibliologia stawała 
się nauką pełniejszą, o historycznych celach; oraz opinie uczonych uznających, 
że bibliografia to bezsprzecznie dyscyplina nadrzędna. 

Bibliografia nie była więc jednoznacznie określana jako nauka historyczna 
lub historyczno ‑filologiczna, której przedmiot badań to postać książki, czasem 

316 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 75.
317 Un peu de bibliographie. „Palais” 1891/1892, s. 254–271.
318 B. Sosińska ‑Kalata: Dziedzictwo Paula Otleta i  współczesna nauka o  informacji. 

W:  Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. [Kom. red. 
B. Bieńkowska, M. Kocójowa, M. Komza, K. Maleczyńska, Z. Nowak, M. Skalska ‑Zlat]. 
Wrocław 2010, s. 95.

319 A. Augustyniak: Międzynarodowa Federacja Informacji i  Dokumentacji. „Przegląd Bi‑
blioteczny” R. 72, z. 1–2 (2004), s. 5.
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jej treść i  formy funkcjonowania  – od rękopisu, poprzez druk, handel, aż do 
udostępniania w  bibliotekach. Coraz częściej pisano jednak o  bibliografii jako 
o  technicznej czynności, nawiązując tym samym do genezy stworzenia takiego 
narzędzia jak rejestr źródeł. Bibliografia jako nauka miała bowiem stanowić 
zespół umiejętności służących do zestawiania książek dobieranych według zasad 
krytyki w celu skonstruowania użytecznego instrumentu nauki.





Rozdzia ł  2

Instytucjonalne i organizacyjne perspektywy 
rozwoju teorii bibliografii w Polsce  

w latach 1918–1939

Na rozwój teorii bibliografii w  wieku XIX na terenach Rzeczypospolitej 
miało wpływ kilka czynników  – przede wszystkim zaakceptowanie przez gre‑
mium naukowe faktu istnienia nauki o  książce oraz podniesienie jej do rangi 
dyscypliny akademickiej. Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych bibliografia nie 
znajdowała się jednak w  kręgu zainteresowania środowiska uniwersyteckiego. 
Zaczęło zatem brakować wsparcia ze strony instytucji i  osób, dla których roz‑
ważania dotyczące teoretycznych podstaw tej nauki byłyby celowe. W  okresie 
poprzedzającym odzyskanie niepodległości polska bibliografia funkcjonowała 
w atmosferze międzynarodowego „izolacjonizmu”, wynikającego z nieobecności 
kraju na mapie Europy. Życie bibliotekarskie i bibliograficzne było uzależnione 
od prywatnych i społecznych inicjatyw, ujawniających się w działalności różnego 
rodzaju towarzystw kulturalnych i oświatowych, m.in. Warszawskiego Towarzy‑
stwa Dobroczynności, Polskiej Macierzy Szkolnej, a po 1905 roku – w wyniku 
swego rodzaju osłabienia ucisku na terenie zaboru rosyjskiego  – Towarzystwa 
Czytelń m. Warszawy i Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie1. W tym 
trudnym okresie także w  środowisku krakowskim i  lwowskim nie brakowało 
ważnych inicjatyw bibliograficznych, zazwyczaj indywidualnych  – ich twórcą 
był Karol Estreicher, a  kontynuatorem jego syn, Stanisław. Tego rodzaju prak‑
tyki, choć na ograniczoną skalę, prowadziła także Komisja Bibliograficzna przy 
Towarzystwie Naukowym Krakowskim, a później przy Akademii Umiejętności. 
Zdecydowanie lepsza sytuacja była we Lwowie, gdzie w ramach Czytelni Akade‑
mickiej zrzeszającej młodzież uniwersytecką członkowie Kółka Historycznego 

1 B. Góra: „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel ‑Wierczyński, Aleksander Birkenma‑
jer i ich reformatorska polityka biblioteczna. W: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i trans‑
gresje. Red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź ; Warszawa 2014, s. 415–416.
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pod kierunkiem Ludwika Finkla od 1878 roku prowadzili prace nad stworzeniem 
retrospektywnej bibliografii historycznej. Natomiast studenci zrzeszeni w Kółku 
Filologicznym pod opieką Ludwika Ćwiklińskiego przygotowywali od 1885 roku 
retrospektywną bibliografię polską i  ruską z  zakresu filologii klasycznej. Prace 
bibliograficzne podjęto też w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza 
we Lwowie2. Projekty bibliograficzne pojawiły się również za sprawą redakcji 
czasopism, np. „Pamiętnika Literackiego”. Problemem była jednak nietrwałość 
tych przedsięwzięć, wynikająca z braku odpowiednich funduszy i wsparcia me‑
rytorycznego urzędów i organizacji. Tym bardziej na uwagę zasługuje jednost‑
kowa inicjatywa Władysława Wisłockiego z 1878 roku, redaktora „Przewodnika 
Bibliograficznego”. 

Mimo trudności w podejmowaniu prac zespołowych w skali kraju oraz strat 
materialnych, także w zabytkach kultury piśmienniczej, związanych z  sytuacją 
polityczną i ograniczeniami finansowymi – doraźne potrzeby informacyjne życia 
naukowego i  społecznego wciąż były aktualne. One to skutkowały wzrostem 
rangi prac bibliograficznych jako pomocy naukowych dla historyków literatury, 
historyków kultury polskiej3, badaczy i kształcącej się młodzieży.

Doświadczenia i  wzorce wypracowane za granicą4, jak choćby założenie 
w  1895 roku Institut International de Bibliographie w  Brukseli (Międzynaro‑
dowego Instytutu Bibliograficznego, z  powołanymi później filiami w  Zurychu 
i  Paryżu)5, miały wpływ na plany zorganizowania z  początkiem XX wieku, 
w  skali jeszcze nieistniejącego kraju, instytutu bibliograficznego6. Miał on ko‑
ordynować prace bibliograficzne, wspierać tego typu zadania oraz wytyczać kie‑
runki badawcze. Stało się to realne, gdy w 1907 roku utworzono wspomniane już 
Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie, a 14 marca 1908 roku oficjalnie 
powołano Instytut Bibliograficzny, o czym poinformowano w Ustawie Towarzy‑
stwa Biblioteki Publicznej w Warszawie7. W programie Instytutu uwzględniono 
cele przyświecające działaniom Institut International de Bibliographie8. Wśród

2 A. Matczuk: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Histo‑
ria i metodyka. Lublin 2014, s. 148–150.

3 M. Poznański: Nasze ambicje bibliograficzne. „Kurier Polski” R. 23, nr 351 (1920), s. 6.
4 A. Sulimowski: O instytutach bibliograficznych. „Kurier Warszawski” R. 88, nr 102 (1908), 

s. 2.
5 Ze Sprawozdania Instytutu międzynarodowego bibliograficznego. „Przegląd Biblioteczny” 

T. 2 (1909), s. 64–88.
6 S. Demby: Instytut Bibliograficzny. „Ludzkość” R. 2, nr 56 (1907), s. 2.
7 Ustawa Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie. „Przegląd Biblioteczny” T. 1, z. 1 

(1908), s. 8.
8 Współpraca warszawskiego Instytutu Bibliograficznego z Institut International de Biblio‑

graphie w Brukseli została zainicjowana w 1909 roku. Miała charakter nieformalny, a nawiąza‑
no ją z pracującym w Brukseli B. Iwińskim. Po porozumieniu z  sekcją ekonomiczno ‑społeczną 
Towarzystwa Prawniczego w  Warszawie Komitet Towarzystwa Biblioteki Publicznej zaczął 
przekazywać bibliografię literatury ekonomicznej do redakcji Bibliographia Economica Univer‑
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dziewiętnastu funkcji przypisanych nowo powstałej placówce9 do podstawowych 
zaliczono m.in.: organizowanie narad bibliografów z  bibliotekarzami z  kraju, 
uczestnictwo w zagranicznych zjazdach bibliotekarskich i bibliograficznych oraz 
publikowanie prac z  zakresu bibliotekarstwa i  bibliografii10. Plany działalności 
Instytutu należy określić jako mało realne w okresie niewoli narodowej i braku 
materialnych podstaw organizacji jego aktywności, która miała obejmować rów‑
nocześnie zagadnienia praktyki bibliograficznej, organizacji i koordynacji prac. 
Ponadto Instytut miał być krajowym ośrodkiem informacyjno ‑bibliograficznym, 
a niewykluczone, że za zadaniami wydawniczymi kryły się samodzielnie prowa‑
dzone prace w zakresie teorii i metodyki bibliografii.

U  podłoża powołania Instytutu leżały przede wszystkim cele praktyczne, 
dlatego od początku zajęto się bieżącą rejestracją piśmiennictwa (od 1901 roku) 
oraz bibliografią zawartości czasopism, porządkowaniem i  spisywaniem duble‑
tów polskich, kompletowaniem literatury fachowej11, klasyfikowaniem książek 
na potrzeby Biblioteki Publicznej (była to pierwsza biblioteka w Polsce stosująca 
system dziesiętny), przygotowaniem do druku katalogów Czytelni Naukowej12. 
Zakres realnie wykonywanych prac nie był więc tak rozległy, jak zapowiadano, 
po części zresztą miały one charakter działań bibliotekarskich. W  1913 roku, 
gdy ze stanowiska prezesa Towarzystwa Biblioteki Publicznej ustąpił Samuel 
Dickstein, Instytut przekształcono w Dział Bibliograficzny (w 1929 roku w Dział 

salis. Współpraca ta nie ułożyła się jednak pomyślnie. Instytut Bibliograficzny nie podpisał wią‑
żącej umowy wysłanej przez Institut International de Bibliographie. Por. Akta Instytutu Biblio‑
graficznego. Nr 10. W: Akta Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Archiwum Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy, sygn. A. 177, k. 44–45; Protokół drugiego Zebrania Ogólnego Członków Towarzy‑
stwa Biblioteki Publicznej. „Przegląd Biblioteczny” T. 2 (1909), s. 1; J. Kraczkiewicz: Biblioteka 
Publiczna w  latach 1907–1914. W: Z  dziejów książki i  bibliotek w  Warszawie. Praca zbior. pod 
red. S. Tazbira. Warszawa 1961, s. 539; E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny w Polsce. Gene‑
za, koncepcje teoretyczne i  rozwój działalności. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” T. 7, nr 4 
(1964), s. 264, 268.

 9 Między innymi: rejestracja bieżąca druków polskich i poloników; katalogowanie oraz po‑
moc osobom układającym katalogi; gromadzenie informacji o pracach Polaków w językach ob‑
cych i o pracach obcych o Polsce; gromadzenie literatury bibliograficznej, katalogów księgarskich 
i  antykwarycznych; prowadzenie statystyki druków; przygotowanie materiałów do kontynuacji 
bibliografii K. Estreichera w postaci bibliografii wieku XX (nie wskazano, za jaki okres), opraco‑
wanie bibliografii specjalnych; wszechstronna współpraca z  instytutem brukselskim w zakresie 
dostarczania materiałów bibliograficznych oraz pobierania danych bibliograficznych z  systemu 
bibliografii powszechnej; prace nad rozwojem systemów bibliograficznych; udzielanie informacji 
bibliograficznych księgarzom i bibliotekarzom lub wskazówek bibliograficznych naukowcom i li‑
teratom; współpraca z bibliotekami polskimi i zagranicznymi na polu bibliografii.

10 Z Archiwum Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie. „Przegląd Biblioteczny” T. 1, 
z. 1 (1908), s. 76–77.

11 Na przykład polskie, rosyjskie, niemieckie, francuskie, holenderskie i  włoskie katalogi 
księgarskie i wydawnicze, spisy bibliograficzne oraz opracowania z zakresu bibliotekarstwa. Akta 
Instytutu Bibliograficznego…, k. 63–64.

12 J. Kraczkiewicz: Biblioteka Publiczna…, s. 540.
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Informacyjny), ograniczając jego działania do zbierania i  opracowania księgo‑
zbioru bibliograficznego13. 

Instytut nie zdołał właściwie rozwinąć działalności14, nie spełnił więc 
pokładanych w  nim nadziei na zorganizowanie prac bibliograficznych. Ta 
pierwsza, nie do końca udana próba ich instytucjonalizacji w  wieku XX nie 
przyczyniła się do podjęcia długofalowych inicjatyw bibliograficznych, nie 
wyznaczyła też kierunków dalszych projektów15. U  progu wolnej Polski nie 
funkcjonowała zatem na ziemiach polskich ogólnokrajowa instytucja nadzoru‑
jąca przebieg działań bibliograficznych, nie było też katedr bibliografii. Wobec 
tego w okresie II Rzeczypospolitej konieczne było powołanie instytucjonalnych 
form ułatwiających rozwój i  wzbogacenie praktyki i  teorii bibliografii jako 
nauki i umiejętności. 

2.1. Instytut Bibliograficzny – koncepcja i działania

Jeszcze w  okresie funkcjonowania warszawskiego Instytutu Bibliograficz‑
nego, a  więc przed odzyskaniem niepodległości, przedstawiciele środowiska 
bibliotekarskiego, np. Jan Muszkowski16 i  Stefan Vrtel ‑Wierczyński, podejmo‑
wali temat uporządkowania i  skoordynowania prac bibliograficznych, wiążąc 
działania Instytutu z funkcjonowaniem planowanej biblioteki narodowej, która 
miała nawiązać współpracę ze środowiskami wydawców, księgarzy, uczonych 
i  bibliotekarzy17 lub z  ministerstwem oświaty18 w  zakresie redakcji bibliografii 
narodowej. To miało pomóc agendzie bibliograficznej w podejmowaniu trwałych 
akcji. W tych pomysłach na działalność krajowej agencji bibliograficznej, zwanej 
Polskim Instytutem Bibliograficznym z siedzibą w Warszawie, ponownie szeroko 
nakreślono jego zadania praktyczne związane z tworzeniem bieżącej bibliografii 
druków19, także bibliografii artykułów z czasopism, bibliografii specjalnych i pol‑

13 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 270.
14 Por. np. F. Czerwijowski: Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie. „Przegląd Bi‑

bliograficzny” 1913, nr 6, s. 155.
15 Por. np. ocenę tego okresu: R. Cybulski: Instytut Bibliograficzny jako narodowa centrala 

bibliograficzna. „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 14 (1978), s. 78.
16 J. Muszkowski: Potrzeby bibliografii. „Myśl Polska” R. 1 [właśc. 2], T. 2, z. 6 (1915), s. 165–

167.
17 S. Jarkowski: Czasopiśmiennictwo bibliograficzne polskie a  rejestracja polskiej produkcji 

wydawniczej. Warszawa 1916. [Odbitka].
18 S. Vrtel: O polski instytut bibliograficzny. „Kurier Poznański” R. 13, nr 36 (1918), s. 7. Takie 

połączenie sprawdziło się wówczas w  Belgii i  Rosji. A. Matczuk: Prace nad zorganizowaniem 
urzędowej bieżącej bibliografii narodowej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1928). „Folia 
Bibliologica” R. 36–37 (1986–1987), s. 117.

19 Podobne zadania miał np. powołany w  1917 roku Oddział Biblioteczny w  Czechosło‑
wacji. Od 1922 roku Ústav bibliografický (Zakład Bibliograficzny) wydawał „Bibliografic ‑ 
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skiej bibliografii wojennej20. Ciekawy, choć trudny do zrealizowania pomysł  – 
zważywszy na brak tradycji instytucjonalnej koordynacji prac bibliograficznych 
w  Rzeczypospolitej  – ogłosił S. Vrtel ‑Wierczyński. Jego zdaniem należało 
stworzyć sieć podporządkowanych centrali warszawskiej biur bibliograficznych: 
w  Krakowie, Poznaniu, Lwowie, Wilnie, Łodzi, Lublinie, Cieszynie, Gdańsku, 
Toruniu i  innych miastach, a  za granicą ustanowić ekspozytury i  delegatury 
instytutu21. Celem tych działań miało być umożliwienie kontroli bibliograficznej 
materiałów oraz zapewnienie kompletności rejestracji. Ten zamiar nie został 
zrealizowany choćby z powodów – jak można się domyślać – finansowych, nie 
był on również przedmiotem zainteresowania i dyskusji środowiska biblioteka‑
rzy i  bibliografów. Świadczył jednak o  rosnących oczekiwaniach wobec nowej 
centrali bibliograficznej – konieczności jej powołania nikt nie kwestionował.

Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócono do idei 
utworzenia instytutu bibliograficznego. Pierwszą realną propozycją był zło‑
żony na ręce władz Memoriał w  sprawie utworzenia w  Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego Sekcji Piśmiennictwa, Bibliotek i Archiwów 
Związku Bibliotekarzy Polskich (dalej: ZBP) z  7 lutego 1918 roku. Zadaniem 
Sekcji miało być rejestrowanie polskiego piśmiennictwa i  wydawanie spisów22. 
Tak więc stworzenie bieżącego wykazu publikacji zostało powiązane z pracami 
organu mającego sprawować opiekę nad bibliotekami i archiwami, podlegającego 
Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP). 
Ten fakt połączenia rejestracji piśmiennictwa z  instytucją nadzorującą dzia‑
łania bibliotek zaważył na trwałym związku bibliografii i  bibliotekarstwa.  

ký katalog”. W  1924 roku w  Kownie zorganizowano natomiast Lietuvos Bibljografijos Institu‑
tas (Litewski Instytut Bibliograficzny). Jego celem było publikowanie bieżącej bibliografii naro‑
dowej. M. Brensztejn: Nauka w  Republice Litewskiej. „Nauka Polska” T. 19 (1934), s. 291–292; 
A. Łuszpak: Czechosłowackie stowarzyszenia naukowe i zawodowe pracowników książki w okresie 
międzywojennym. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 26 (2006), s. 96.

20 Na przykład E. Kuntze: Potrzeby polskich bibliotek naukowych. „Nauka Polska” T. 2 
(1919), s. 537.

21 S. Vrtel: Organizacja bibliografii. W sprawie Polskiego Instytutu Bibliograficznego. Lwów 
1917. [Odbitka], s. 10.

22 Zadania Sekcji miały obejmować również: rozwój, popieranie i  ochronę piśmiennictwa 
polskiego, jego konserwację, rejestrację i rozpowszechnianie; ułatwianie autorom ogłaszania ich 
prac, zabezpieczanie praw własności literackiej i  artystycznej, ochronę zakładów graficznych 
i  księgarskich; rejestrację płodów piśmiennictwa polskiego, czyli wszystkich druków polskich, 
także periodycznych; rejestrację zakładów graficznych, opiekę i nadzór nad nimi; pilnowanie, by 
egzemplarze obowiązkowe docierały do wskazanych bibliotek. Memoriał w  sprawie utworzenia 
w  Ministerstwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego „Sekcji Piśmiennictwa, bibliotek 
i  archiwów”. [Warszawa 1918], s. 2–5. Por. też Memoriał w  sprawie utworzenia w  Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „Sekcji piśmiennictwa, bibliotek i archiwów”. W: Ze‑
spół akt prof. S. Wierczyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, sygn. 
P. III – 32, poz. spisu 33, s. 2 oraz Załącznik do Memoriału w sprawie utworzenia „Sekcji piśmien‑
nictwa, bibliotek i archiwów”. W: Zespół akt…, s. 9.
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W  dokumencie nie została jednak poruszona kwestia powołania odrębnej 
jednostki, która zajęłaby się koordynacją prac bibliograficznych, co wcześniej 
postulowano. Zdaniem Elżbiety Słodkowskiej taki kształt treści Memoriału… 
świadczył o tym, że ZBP nie był wówczas zainteresowany problematyką biblio‑
graficzną, a opracowanie bibliograficzne nie należało do priorytetowych zadań 
organizacji23  – stało to jednak w  sprzeczności z  jej statutem, o  czym jeszcze 
będzie mowa.

Jako że Sekcja nie została utworzona, pojawiły się kolejne propozycje po‑
wołania agendy bibliograficznej przy centralnej bibliotece krajowej24. W  1918 
roku oficjalny projekt wraz z planem Biblioteki Narodowej złożył do MWRiOP 
i Ministerstwa Kultury Ludwik Bernacki, ówczesny dyrektor Zakładu Narodo‑
wego im. Ossolińskich we Lwowie25. Jego koncepcja w  zasadzie pokrywała się 
z  ideą pracownika Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Stefana Dembego26, 
poparł ją też – ze względu na umiejscowienie instytutu w Warszawie – Edward 
Kuntze. Instytut miał przejąć zadania, o których była mowa podczas organizo‑
wania centrali działającej przy Bibliotece Publicznej, a  więc przede wszystkim 
dążyć do uporządkowania prac bibliograficznych podjętych na terenie kraju, 
zarejestrowania i  ogłaszania urzędowej bibliografii narodowej, utrzymania 
katalogu centralnego bibliotek polskich, prowadzenia biura informacyjno‑
 ‑wywiadowczego w  sprawach bibliotecznych i  bibliograficznych oraz biura 
wymiany wydawnictw27. L. Bernacki przypisał mu też – po raz pierwszy bardzo 
wyraźnie – zadania naukowe, a mianowicie: publikowanie materiałów z zakresu 
bibliografii, bibliotekoznawstwa i  dziedzin pokrewnych oraz powołanie szkoły 
nauk bibliotekarskich, przygotowującej kadrę bibliotekarzy w zakresie praktyki 
i teorii; dyplom tej szkoły – jako jedynej – umożliwiałby28 zatrudnienie w zawo‑
dzie na terenie Rzeczypospolitej29. 

23 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 274–275.
24 E. Kuntze: Potrzeby polskich bibliotek…, s. 536–537.
25 Był to pierwszy oficjalny projekt utworzenia centralnej biblioteki kraju i instytutu biblio‑

graficznego. E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 275.
26 Program S. Dembego był z kolei podobny do przedstawionego w 1908 roku. R. Cybulski: 

Instytut Bibliograficzny…, s. 78.
27 L. Bernacki: Biblioteka Narodowa w  Warszawie. Projekt Ludwika Bernackiego. Lwów 

1921, s. 6. Według Z. Mocarskiego instytut miał odpowiadać nawet za organizację zakupu dru‑
ków zagranicznych do jednej lub dwu polskich bibliotek naukowych. Z. Mocarski: O  polskiej 
państwowej polityce bibliotecznej. „Przewodnik Administracji Polskiej” 1919, nr 1, s. 14.

28 Na przykład w  Anglii dyplom bibliotekarski można było zdobyć po zdaniu egzaminu 
końcowego, na który składały się trzy bloki tematyczne: historia literatury angielskiej, ogólna 
bibliografia i zasady doboru książek oraz administracja biblioteczna. Część bibliograficzną mogły 
zastąpić zagadnienia związane z bibliografią historyczną, paleografią i archiwistyką lub indekso‑
waniem i  sporządzaniem wyciągów. J. Rutska: Bibliotekarz angielski. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 11 (1937), s. 172.

29 L. Bernacki: Biblioteka Narodowa…, s. 7.
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Trudno stwierdzić, z jakim odzewem spotkał się projekt L. Bernackiego, ale 
koordynacją prac bibliograficznych zajęli się odtąd właściwie tylko bibliotekarze, 
chcący stworzyć instytucję do obsługi bibliograficznej i informacyjnej bibliotek30. 
Wywiązała się wówczas prasowa polemika na temat instytutu bibliograficznego. 
Za najważniejsze uznano powierzenie tej instytucji właściwie funkcjonującej 
bieżącej bibliografii narodowej, a inne zadania bibliograficzne, jako mniej istotne 
na tym etapie prac, miały być realizowane według hierarchii ważności. 

Utworzenie instytucji nadzorującej prace bibliograficzne było zatem po‑
wszechnie akceptowane, przy czym jej istnienie powiązano z jednej strony z bi‑
blioteką centralną państwa (np. Zygmunt Mocarski), a  z drugiej – z MWRiOP 
(S. Vrtel ‑Wierczyński i  w  1927 roku Stefan Rygiel31). Problem rozstrzygnęło 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 12 lutego 1919 roku w sprawie 
dostarczania bezpłatnych egzemplarzy obowiązkowych, z  których dwa miały 
pozostać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (dalej: MSW), a pozostałe – za 
pośrednictwem MWRiOP  – miały być przekazywane uprawnionym bibliote‑
kom. Tak więc obowiązek ogłaszania bieżącego rejestru druków spadł na MSW, 
w którym od 1920 roku (za rok 1919) rozpoczęto wydawanie „Biuletynu Biblio‑
graficznego” pod redakcją Z. Mocarskiego32.

W  kolejnych latach w  środowisku bibliotekarzy pojawiły się nowe pomysły 
dotyczące organizacji i  zadań instytutu bibliograficznego. Poza planową, urzę‑
dową rejestracją druków33, powstającą w  oparciu o  egzemplarz obowiązkowy, 
instytucja ta miała być odpowiedzialna za zorganizowanie warsztatu prac 
bibliograficznych, zwłaszcza zbiorowych34, oraz zewidencjonowanie i  kontrolę 
wydawnictw periodycznych, poloników, publikowanie innych rodzajów spisów, 
stworzenie wykazów drukarń, zakładów graficznych, księgarń, firm nakłado‑
wych i wydawniczych na terenie państwa. Tego typu agenda miała wreszcie brać 
udział w pracach Institut International de Bibliographie w Brukseli oraz repre‑
zentować środowisko bibliografów na forum międzynarodowym35. Zdaniem 

30 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 276.
31 S. Rygiel postulował, by w ramach MWRiOP została powołana Generalna Dyrekcja Biblio‑

tek z czterema referatami: ogólnym, do spraw polityki bibliotecznej i spraw technicznych biblio‑
tekarstwa; bibliotek państwowych – naukowych oraz innych finansowanych z budżetu; bibliotek 
powszechnych; oraz państwowego instytutu bibliograficznego, którego celem miało być nadzoro‑
wanie prac bibliograficznych i publikowanie urzędowego biuletynu bibliograficznego. S. Rygiel: 
Organizacja naczelnych władz bibliotecznych. „Przegląd Biblioteczny” R. 1 (1927), s. 9–23.

32 Periodyk funkcjonował od 1 lipca 1919 do 30 listopada 1920 roku, obejmując piśmiennic‑
two tylko z byłego Królestwa Polskiego i obwodu białostockiego. W. Piusińska: Polskie czasopis‑
ma bibliograficzne w latach 1901–1927. „Przegląd Biblioteczny” R. 31, z. 2 (1963), s. 95.

33 M. Poznański: Nasze ambicje bibliograficzne…, s. 3.
34 E. Kuntze: Potrzeby polskich bibliotek…, s. 537; S. Vrtel ‑Wierczyński: O najpilniejszych 

zadaniach naszej bibliografii. Kraków 1928. [Odbitka], s. 20.
35 S. Vrtel ‑Wierczyński: O egzemplarzu obowiązkowym w Polsce i o bibliografii urzędowej. 

Lwów 1920. [Odbitka], s. 18. K. Ramlau ‑Klekowska łączyła powołanie nowego instytutu z projek‑
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S.  Vrtela ‑Wierczyńskiego instytucja ta powinna także współdziałać w  zakresie 
przygotowania odpowiedniego ustawodawstwa, opracować ogólną systematykę 
bibliograficzną oraz katalogi centralne rękopisów i  starych druków36. Zadania, 
jakie do początku lat dwudziestych przypisywano instytutowi, miały charak‑
ter jedynie praktyczny. Poza głosem L. Bernackiego zabrakło wypowiedzi 
świadczących o  konieczności połączenia bieżących prac instytucji z  szerszymi 
działaniami o  charakterze teoretycznym, metodycznym czy historycznym, 
choć za tego typu prace odpowiadał np. Institut International de Bibliographie 
w Brukseli. Właśnie tam podjęto studia koncepcyjne związane z opracowaniem 
i  rozwijaniem Classification Décimale Universelle (Uniwersalnej Klasyfikacji 
Dziesiętnej) oraz studia o charakterze teoretycznym, ogłaszane na łamach „Bul‑
letin de l’Institut international do Bibliographie”. Działania w zakresie praktyki, 
teorii oraz historii bibliografii prowadzone były również od 1899 roku przez 
założone w Petersburgu Russkoe Bibliologičeskoe Obŝestvo (Rosyjskie Towarzy‑
stwo Bibliologiczne), z którym związani byli wybitni teoretycy: Aleksander Mi‑
chajłowicz Łowiagin, Michał Mikołajewicz Kufajew i  Aleksander Grigoriewicz 
Fomin37. W  Wielkiej Brytanii od 1892 roku istniało Bibliographical Society of 
London (Londyńskie Towarzystwo Bibliograficzne), a w Stanach Zjednoczonych 
od 1904 roku – Bibliographical Society of America (Amerykańskie Towarzystwo 
Bibliograficzne, nawiązujące do działalności założonego w 1899 roku w Chicago 
Bibliographical Society – Towarzystwa Bibliograficznego w Chicago). W amery‑
kańskiej instytucji prowadzono badania bliższe bibliologii niż samej bibliografii, 
jako że ta ostatnia była traktowana jako nadrzędna nauka o książce. W 1911 ro‑ 
ku utworzono towarzystwo bibliograficzne w  Odessie, a  w  latach 1922–1936 
działał ukraiński naukowy instytut księgoznawstwa z  jedną z  sekcji, zajmującą 
się bibliografią38.

Tymczasem w kraju, równocześnie z wypowiedziami na temat organizacji 
instytutu bibliograficznego, pojawiły się głosy dotyczące utworzenia centralnej 
biblioteki kraju. Na łamach prasy fachowej i  nie tylko39 przedstawiano plany 

towaną od początku XX wieku współpracą międzynarodową. K. Ramlau ‑Klekowska: 75 lat 
Instytutu Bibliograficznego. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 2 (165), s. 3.

36 S. Wierczyński: Organizacja bibliografii w  Polsce. „Sprawozdania Towarzystwa Nauko‑
wego we Lwowie” R. 1, z. 2 (1921), s. 75–76.

37 M. Korczyńska ‑Derkacz: Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju 
bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław 2011, s. 31–34.

38 K. Migoń: Z  problematyki teorii księgoznawstwa w  ZSRR. „Acta Universitatis Wratisla‑
viensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 5 (1967), s. 4–5; Idem: Księgoznawstwo ukraińskie w dwudzie‑
stoleciu międzywojennym. „Studia o Książce” T. 1 (1970), s. 28, 34; Idem: O badaniach bibliologicz‑
nych w USA. „Rocznik Biblioteki Narodowej” [T.] 15 (1979), s. 353.

39 W 1923 roku w Zarządzie Koła ZBP w Warszawie z inicjatywy M. Łodyńskiego odbyły się 
zebrania dyskusyjne poświęcone funkcjonowaniu bibliotek narodowych w innych krajach. M. Ło‑
dyński: Centralna biblioteka państwowa i  Bibliotheca Patria. „Przegląd Biblioteczny” R.  2, z. 1 
(1928), s. 1; Idem: Dwie biblioteki narodowe. „Przegląd Współczesny” R. 7, T. 26 (1928), s. 374–386.
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dotyczące zasad funkcjonowania najważniejszej książnicy państwa i jej agendy 
bibliograficznej40. Jednak ze względu na ograniczenia finansowe u  progu nie‑
podległości nie udało się ich zrealizować. 15 sierpnia 1919 roku w MWRiOP po‑
wołano natomiast Wydział Bibliotek Państwowych41, który – według zamiarów 
jego naczelnika, Józefa Korzeniowskiego – miał się zajmować m.in. rejestracją 
egzemplarzy obowiązkowych i wydawaniem spisów bibliograficznych. Kolejny 
naczelnik Wydziału, S. Demby, połączył ideę utworzenia biblioteki narodowej 
z  instytutem bibliograficznym. I  właśnie zainicjowanie działalności Instytutu 
Bibliograficznego należało do jednych z nielicznych zasług Wydziału Bibliotek 
Państwowych. 

W  1920 roku S. Demby poinformował, że Wydział Bibliotek Państwowych 
zaczął tworzyć przy MWRiOP Instytut Bibliograficzny, choć brakowało środków 
na ten cel, o  czym świadczył apel z  roku następnego42. Jednym z  pilniejszych 
rozwiązań dotyczących funkcjonowania Wydziału Bibliotek Państwowych było 
stworzenie podstaw wpływu bieżącej produkcji wydawniczej, a więc uchwalenie 
ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, by kolekcja biblioteczna pokryła się z wy‑
kazem bibliografii narodowej43. W  odrodzonej Rzeczypospolitej było to o  tyle 
istotne, że w każdym z trzech zaborów obowiązywało odmienne prawo dotyczące 
egzemplarzy bibliotecznych  – prawo to należało ujednolicić44. Brak stosownych 
unormowań ustawodawczych w  tym zakresie przyczynił się do niepowodzenia 

40 Do zadań biblioteki patria zaliczono dbałość o  zbiory bieżące i  dawniejsze, o  obsługę 
informacyjną (zorganizowanie biura informacyjnego) i  katalogową. Książnica narodowa miała 
objąć opieką i  zabezpieczyć całkowitą produkcję polskiego narodu, drukowaną lub utrwaloną 
innymi technikami (mechaniczną, chemigraficzną), polonika zagraniczne, literaturę pozakra‑
jową, służącą rozwojowi kultury, niezbędną dla funkcjonowania państwa polskiego. Kolejnym 
zadaniem miało być rewindykowanie kolekcji polskich z państw zaborczych. Zasób ten należało 
systematycznie uzupełniać dzięki przejęciom i wymianie dubletów, zakupom ze stałego fundu‑
szu, pochodzącego z dotacji rządowej lub prywatnych zapisów. Por. L. Bernacki: Biblioteka Na‑
rodowa…, s. 1; A. Birkenmajer: Biblioteka Jagiellońska a  Biblioteka Narodowa. „Silva Rerum” 
1927, z. 6–7, s. 82; Idem: W  sprawie Biblioteki Narodowej. „Przegląd Biblioteczny” R. 1 (1927), 
s. 25–27, 29–39; M. Łodyński: Centralna biblioteka państwowa…, s. 13–14; Z. Mocarski: Potrze‑
by bibliotek naukowych. „Nauka Polska” T. 10 (1929), s. 541; A. Łysakowski: Biblioteka Narodowa. 
Warszawa 1930. [Odbitka], s. 10; J. Grycz: Biblioteka Narodowa na drugim etapie działalności. 
„Przegląd Biblioteczny” R. 5, z. 2–4 (1931), s. 109–136.

41 1 kwietnia 1921 roku przemianowany na Oddział Bibliotek Państwowych przy Wydziale 
Nauki, a 1 sierpnia 1925 roku – ponownie na Wydział Bibliotek. Zlikwidowano go trzy lata póź‑
niej. Z. Gaca ‑Dąbrowska: Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych 
i badawczych. Warszawa 2007, s. 49.

42 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 280.
43 S. Vrtel ‑Wierczyński: O  egzemplarzu obowiązkowym…, s. 5; L. Bernacki: Biblioteka 

Narodowa…, s. 5.
44 Por. np. J. Muszkowski: Sprawa książki w nowej ustawie prasowej. „Przegląd Bibliotecz‑

ny” R. 1 (1927), s. 41–42; E. Gaberle: Egzemplarz obowiązkowy na ziemiach polskich dawniej 
i dziś. Z opracowanym zbiorem artykułów ustaw i rozporządzeń. Szkic historyczno ‑systematyczny. 
Lwów 1928, s. 11–17.
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działalności funkcjonującego od 1920 roku Instytutu Bibliograficznego45. Do‑
piero w 1922 roku S. Vrtel ‑Wierczyński przygotował Projekt ustawy o egzempla‑
rzu obowiązkowym druków46, a  pięć lat później weszło w  życie Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym47. W akcie 
wykonawczym, Rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub‑
licznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. 
w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej 
rejestracji, ustalono natomiast tryb przekazywania stosownych egzemplarzy 
uprawnionym bibliotekom. Dokument ten dał impuls do opracowania przez 
Adama Łysakowskiego  – zaaprobowanej przez S. Rygla  – koncepcji systemu 
bibliografii regionalnych ogłaszanych w  dziennikach poszczególnych miast lub 
w periodykach o nieco rzadszym sposobie ukazywania się48. Prenumerata sześciu 
dzienników regionalnych miała stanowić bieżący środek informowania o nowoś‑
ciach wydawniczych i  pomoc w  kreowaniu opisów bibliograficznych (wycinki 
z  gazet w  katalogach). Poprzez scalenie tych materiałów można było otrzymać 
bibliografię narodową. Ten zakrojony na szeroką skalę projekt spotkał się jednak 
z negatywną opinią np. S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, ówczesnego dyrektora Biblio‑
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu, który poparł ideę centralnie przygotowywanej 
bibliografii narodowej49. Koncepcja A. Łysakowskiego stała się jednak bezpośred‑
nim przyczynkiem do podjęcia interesującej dyskusji na temat organizacji i teorii 
bibliografii regionalnych, o czym będzie mowa w rozdziale czwartym.

Ważne zmiany dotyczące Instytutu Bibliograficznego nastąpiły w  latach 
1927–1928. Dzięki Rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i  Oświecenia 

45 S. Lam: O bibliografię polską (kilka uwag i projektów). Warszawa 1921, s. 9.
46 S. Vrtel ‑Wierczyński: Z  zagadnień bibliotekarskich. I. Projekt ustawy o  „egzemplarzu 

obowiązkowym”. Lwów 1922. Por. też Nowy projekt ustawy o „egzemplarzu obowiązkowym”. „Ex‑
libris” 1922, z. 4, s. 115.

47 Umiejscowienie zasad nadsyłania egzemplarzy bibliotecznych w ustawie prasowej wzbu‑
dziło kontrowersje. Po zniesieniu dekretu prasowego przez Sejm K. Dobrowolski wskazał, że 
sprawa nieodpłatnego przekazywania wydawnictw powinna zostać wyłączona z przepisów, które 
ze względu na swoją specyfikę polityczną mogły ulegać zmianom. K. Dobrowolski: Główne za‑
gadnienia dotyczące bibliotek państwowych w Polsce. „Nauka Polska” T. 15 (1932), s. 292.

48 Ustawodawca wskazał regionalizację egzemplarzy obowiązkowych, która polegała na 
przesyłaniu publikacji z  drukarń do: Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie (z  Warszawy 
i  województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego); Biblioteki Jagiellońskiej (z  województw: 
krakowskiego, kieleckiego i  śląskiego); Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie (z  województw: 
lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego); Biblioteki Uniwersyteckiej w Po‑
znaniu (z województwa poznańskiego); Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(z województwa pomorskiego); Biblioteki Publicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie (z województw: 
białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego).

49 Mimo to A. Łysakowski od grudnia 1927 roku rozpoczął druk wykazów regionalnych na 
łamach „Dziennika Wileńskiego”. Ta koncepcja praktycznego rozwiązania problemu przygoto‑
wywania codziennych bibliografii regionalnych wpłynęła na pojmowanie zadań bibliografii tego 
rodzaju.
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Publicznego w  porozumieniu z  Ministrem Spraw Wewnętrznych z  dnia 4 lipca 
1927 r. w  sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych 
i urzędowej rejestracji50 w sierpniu 1927 roku w Wydziale Bibliotek Państwowych, 
w  powołanym tam Biurze Rejestracji, pod kierunkiem Jadwigi Dąbrowskiej51 
rozpoczęto planowe i  bieżące rejestrowanie druków w  postaci tygodniowego 
„Wykazu Druków Nieperiodycznych”. W  lutym 1928 roku wyszło natomiast 
rozporządzenie powołujące do życia Bibliotekę Narodową wraz z  działającym 
przy niej Instytutem Bibliograficznym. Ten moment  – wraz z  inicjacją urzę‑
dowej bibliografii  – należy uznać za przełomowy w  rozwoju polskiej praktyki 
bibliograficznej. 

Umiejscowienie Instytutu Bibliograficznego w Bibliotece Narodowej i ich po‑
łączenie organizacyjne to zasługa naczelnika Wydziału Bibliotek Państwowych, 
S. Dembego. To on w  1927 roku pozyskał egzemplarz obowiązkowy z  Biura 
Rejestracji52. Organizacyjnie obie jednostki  – Biblioteka Narodowa i  Instytut 
Bibliograficzny  – były jednak wciąż powiązane z  Wydziałem Bibliotek Pań‑
stwowych, co utrudniało podjęcie nowych wyzwań stawianych przed tymi in‑
stytucjami53. Wedle Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 lutego 
1928 r. o Bibliotece Narodowej Instytut Bibliograficzny miał zorganizować prace 
„wchodzące w  zakres bibliografii wytworów pisma, druku i  grafiki”. Zgodnie 
z projektem statutu jego zadania miały obejmować bieżącą statystykę i rejestra‑
cję druków w  języku polskim, wydanych w  Polsce i  poza granicami, druków 
w  językach obcych ogłoszonych na terenie kraju, dzieł Polaków w  językach 
obcych i dzieł w obcych językach, ale dotyczących Polski, druków periodycznych 
(z rozpisaniem zawartości) polskich i Polski dotyczących. Ponadto celem działań 
Instytutu było ogłaszanie rejestrów na użytek bibliotek w kraju i zagranicznych 
instytutów bibliograficznych. Wśród innych prac o  szerokim zakresie znalazły 
się: prowadzenie centralnego katalogu bibliotek polskich; wymiana wydawnictw 
bibliograficznych z  instytucjami bibliograficznymi na świecie; założenie biura 
informacyjnego z zakresu bibliografii i bibliotekarstwa; gromadzenie materiałów 
dotyczących historii i  współczesności przemysłu wydawniczego, graficznego, 
księgarstwa i  dziedzin pokrewnych; zorganizowanie badań czytelnictwa; udo‑

50 Zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne‑
go w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1928 r. w sprawie bezpłatne‑
go dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędów rejestracji.

51 S. Demby powierzył kierowanie tym zalążkiem Instytutu Bibliograficznego J. Dąbrowskiej, 
która zdobyła doświadczenie w pracy bibliograficznej, opracowując z J. Muszkowskim retrospek‑
tywną bibliografię narodową za lata 1901–1925. W Bibliotece Narodowej nadzorowała prace nad 
bieżącą bibliografią narodową w dziale, który od 1937 roku nosił nazwę: Oddział Rejestracji Bie‑
żącej Druków. D. Stępniewska: Dąbrowska Jadwiga. W: Słownik pracowników książki polskiej. 
Suplement II. Pod red. H. Tadeusiewicz ; z udziałem B. Karkowskiego. Warszawa 2000, s. 37.

52 K. Ramlau ‑Klekowska: 75 lat Instytutu…, s. 3.
53 E. Słodkowska upatrywała tego stanu rzeczy w stosunku władz państwowych do Biblioteki 

Narodowej i Instytutu. E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 286–287.
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stępnianie zebranych materiałów instytucjom, badaczom i  osobom zaintereso‑
wanym; promocja wiedzy o książce w postaci wykładów, publikacji i współpracy 
z  innymi „czynnikami”; popieranie działań instytucji i  osób w  zakresie badań 
bibliograficznych, księgoznawczych i bibliotekoznawczych. 

Instytut Bibliograficzny został też zobowiązany do prowadzenia badań 
i  wydawania materiałów dotyczących bibliografii, księgoznawstwa i  biblioteko‑
znawstwa54. Miał być zatem instytucją organizującą doraźne działania o charak‑
terze bibliograficznym, a  zarazem centralnym organem naukowym dla nauki 
o  książce, bibliotekoznawstwa i  bibliografii. Takie przypisanie celów należy 
tłumaczyć brakiem innych agend tego typu na terenie Rzeczypospolitej, podczas 
gdy na świecie funkcjonowały one już od wieku XIX, o  czym wspomniano 
wcześniej. 

Gdy ujawnione zostały zadania warszawskiego Instytutu Bibliograficznego, 
głos zabrali bibliotekarze praktycy, określając jego najważniejsze i  najpilniej‑
sze cele, wśród których znalazły się: rejestracja bibliograficzna i  statystyczna 
całkowitej produkcji wydawniczej Rzeczypospolitej (wraz z  wydrukiem go‑
towych kart katalogowych dla bibliotek); nawiązanie zagranicznej współpracy 
z  ośrodkami bibliograficznymi w  celu wymiany materiałów bibliograficznych; 
powołanie biura informacyjnego o charakterze międzynarodowym; gromadze‑
nie materiałów, które miały dotyczyć obecnego stanu przemysłu wydawniczego, 
graficznego, księgarstwa itp.55

Bibliotekarze, bibliografowie, ale i bibliolodzy, jak przykładowo J. Muszkow‑
ski i A. Birkenmajer, nie widzieli natomiast potrzeby prowadzenia przez Instytut 
prac teoretycznych (także z zakresu księgoznawstwa), opracowywania instrukcji 
czy zasad metodyki dziedziny, uznając je za niebibliograficzne56. Działania tego 
typu mógł podjąć instytut bibliologiczny funkcjonujący przy jakiejś uczelni, 
akademii naukowej czy muzeum przemysłowym. Należało zatem rozdzielić 
praktyczne prace bibliograficzne od bibliologicznych, czyli naukowych57. 

54 S. Demby: Biblioteka Narodowa w Warszawie. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1930, s. 22–24.
55 J. Muszkowski jako mniej istotne wymienił: opracowanie bibliografii narodowej retrospek‑

tywnej, kompletnej bibliografii czasopism polskich oraz katalogu centralnego. E. Kucharski ape‑
lował, by bibliografia zawartości czasopism była prowadzona przez Instytut. S. Vrtel ‑Wierczyński 
widział zadania Instytutu inaczej. Jego zdaniem miał się on zająć upowszechnianiem polskie‑
go piśmiennictwa poprzez informowanie zagranicy o  rodzimej produkcji w  postaci biuletynu 
bibliograficznego obejmującego spis w  wyborze. Nieco zaskakujący był natomiast postulat, by 
polonika zagraniczne były opracowywane przez biura prasowe polskich placówek poselskich 
z  urzędu, wedle wcześniej przygotowanej instrukcji. Jan Muszkowski. Polski Instytut Bibliogra‑
ficzny (streszczenie). „Kurier Księgarski” R. 3, nr 43 (193) (1928), s. 2; E. Kucharski: Naukowe 
potrzeby historii literatury polskiej. „Nauka Polska” T. 10 (1929), s. 374; S. Vrtel ‑Wierczyński: 
Polski Instytut Bibliograficzny. Koreferat. W: Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie 
(26 V–29 V 1928). Oprac. J.B. Richter. Lwów 1929, s. 65–66.

56 A. Birkenmajer: Po zjeździe lwowskim. „Przegląd Biblioteczny” R. 2, z. 3 (1928), s. 185.
57 Dyskusja. W: Pamiętnik I Zjazdu…, s. 56.
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W  tej krótkiej dyskusji, jaka toczyła się w  latach 1928–1929, można wyod‑
rębnić kilka kierunków myślenia na temat funkcji krajowej instytucji odpo‑
wiedzialnej za rozwój bibliografii. Przede wszystkim miała podjąć najpilniejsze 
zadania bibliograficzne, a więc jej działalność połączono z praktyką dziedziny. 
Zadania inne, np. naukowe, można było wprowadzać stopniowo, bądź też  – 
bardziej radykalnie – przydzielić je instytucji mającej się zająć nauką o książce. 
A. Birkenmajer w swojej koncepcji takiej placówki wyraził następujące stanowi‑
sko: bibliologia to dziedzina o charakterze teoretycznym, a bibliografię należało 
wiązać jedynie z wykonawstwem wykazów piśmiennictwa.

Kłopoty finansowe i organizacyjne wpłynęły na to, że prace bibliograficzne 
zostały podjęte jedynie przez Oddział Rejestracji Bieżącej Druków Instytutu 
Bibliograficznego, odpowiedzialny za przygotowanie i opublikowanie „Urzędo‑
wego Wykazu Druków Wydanych w  Rzeczypospolitej Polskiej”58. Ta bieżąca 
bibliografia prymarna ukazywała się od 1928 roku, a uzupełniał ją „Urzędowy 
Wykaz Druków Periodycznych Wydawanych w  Rzeczypospolitej Polskiej”59 
(1929–1935, od 1936 roku włączony do zasadniczej części bibliografii naro‑
dowej). Poza bibliografią bieżącą w  Instytucie Bibliograficznym opracowano 
kumulacje pięcioletnie narodowej spuścizny, w  nawiązaniu do bibliografii 
K.  Estreichera60. Spisy te ogłoszono na podstawie nowych przepisów prawa61, 
a  mianowicie Ustawy z  dnia 18 marca 1932 r. o  bezpłatnym dostarczaniu 
druków dla celów bibliotecznych i  urzędowej rejestracji62. W  Instytucie pod‑

58 W  latach 1928–1930 „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w  Rzeczypospolitej Polskiej 
i  Druków Polskich lub Polski Dotyczących Wydanych Zagranicą” i  od 1930 roku „Urzędowy 
Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”. Bibliografia ta przestała się ukazywać 
2 września 1939 roku. Od 1940 roku prace kontynuowano nielegalnie, w  formie maszynopisu 
przebitkowego. C. Gutry: Bibliografia polska XX wieku. Historia – stan dzisiejszy – propozycje. 
„Studia Źródłoznawcze” T. 23 (1978), s. 89.

59 Od 1930 roku tytuł „Urzędowy Wykaz Czasopism Wydawanych w Rzeczypospolitej Pol‑
skiej. Dodatek miesięczny do Urzędowego Wykazu Druków”.

60 J. Grycz: Biblioteka Narodowa…, s. 118.
61 W  1930 roku, gdy przestało obowiązywać Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z  dnia 10 maja 1927 r. o  prawie prasowym, na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” rozgorzała 
dyskusja na temat planowanych zmian w  ustawodawstwie związanym z  egzemplarzami biblio‑
tecznymi. Uczestniczyli w niej S. Vrtel‑Wierczyński, W. Olszewicz, E. Gaberle i J. Muszkowski. 
S. Vrtel ‑Wierczyński: Kilka uwag o „egzemplarzu bibliotecznym”. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, 
z. 2 (1930), s. 157, 160; W. Olszewicz: Kilka uwag o egzemplarzu obowiązkowym. „Przegląd Bi‑
blioteczny” R. 4, z. 2 (1930), s. 163–164; E. Gaberle: O przyszły skład polskich zbiorów bibliotecz‑
nych. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, z. 2 (1930), s. 175–177; J. Muszkowski: W sprawie egzemplarza 
bibliotecznego. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, z. 2 (1930), s. 182–183.

62 Dwa lata później ogłoszono przepisy wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Wyznań Re‑
ligijnych i  Oświecenia Publicznego z  dnia 9 lutego 1934 r. wydane w  porozumieniu z  Ministrem 
Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzę‑
dowej rejestracji wraz z Okólnikiem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Nr. 60 
z dnia 9 maja 1934 r. (IV Ns – 3578/34) w sprawie wykonania rozporządzenia o obowiązkowym eg‑
zemplarzu bibliotecznym. Zasady nadsyłania egzemplarzy obowiązkowych zostały uproszczone.
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jęto też starania o  stworzenie katalogu centralnego, w  którym miały być 
rejestrowane druki szesnasto‑ i  siedemnastowieczne, założono kartoteki pro‑
weniencji oraz współczesnych opraw starych druków. Wśród zadań placówki 
przewidziano też współpracę w zakresie opracowania danych bibliograficznych 
do Index Translationum, przygotowywanego przez Institut International de 
Coopération Intellectuelle (Instytut Międzynarodowej Współpracy Intelektu‑
alnej) przy Lidze Narodów, ukazującego się od 1932 roku. Dane statystyczne 
dotyczące produkcji wydawniczej przekazywano do Głównego Urzędu Staty‑
stycznego, wydającego m.in. „Rocznik Statystyczny” (od 1929 roku Instytut 
publikował te dane także oddzielnie, w postaci kwartalników)63. 

Nadzieje, jakie wiązano z działalnością Instytutu, nie do końca zostały speł‑
nione. To spowodowało, że podczas kolejnych zjazdów bibliotekarzy polskich 
zgłaszano konieczność poszerzenia zakresu zadań64, nie udało się jednak tego 
zrealizować. Dopiero w  1938 roku Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religij‑
nych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie statutu Biblio‑
teki Narodowej Józefa Piłsudskiego w  Warszawie zatwierdzono statut Biblioteki 
Narodowej65. Określono w nim nową strukturę Instytutu, na którą złożyły się: 
oddział bieżącej rejestracji druków, oddział bibliografii retrospektywnej i  spec‑ 
jalnej (tu opracowywano Centralny Katalog Czasopism i Wydawnictw Ciągłych 
Zagranicznych, Centralny Katalog Obcojęzycznej Literatury Zagranicznej) oraz 
oddział bibliologiczny (dział starych druków, prowadzony pod kierunkiem Ka‑
zimierza Piekarskiego, z  Centralnym Katalogiem Druków wieku XV–XVIII)66. 
Więcej miejsca w tym dokumencie Instytutowi nie poświęcono, wyznaczając mu 
przede wszystkim cele praktyczne67. 

W okresie międzywojennym w Instytucie Bibliograficznym skupiono się na 
rejestracji bieżącej produkcji wydawniczej kraju jako najpilniejszej potrzebie, nie 

63 A. Kawecka: Biblioteka Narodowa w Warszawie. Warszawa 1934, s. 35–36.
64 W  trakcie IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  1936 roku S. Vrtel ‑Wierczyński nawoły‑

wał do podjęcia pracy w zakresie przygotowania ogólnopolskiego wykazu wydawnictw ciągłych 
(w  „Urzędowym Wykazie Druków” miały być ogłaszane jedynie zmiany na rynku periody‑
ków  – spisy czasopism nowych, wznowionych i  zawieszonych) oraz ogólnej bibliografii zawar‑
tości czasopism. Instytut miał ponadto podejmować działania mające na celu unormowanie 
kwestii związanych z  bibliografią regionalną, a  powołane w  jego strukturach Informatorium 
Bibliograficzne (według Z. Mocarskiego biuro informujące o  zasobach) miało wspomagać in‑
formacyjnie instytuty i  towarzystwa naukowe, uczonych i  badaczy prowadzących prace biblio‑
graficzne. S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne. W: IV Zjazd 
Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja  – 2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierw‑
sza – Sekcja I–III. Warszawa 1936, s. 262. Por. też Z. Mocarski: Potrzeby bibliotek naukowych…, 
s. 540.

65 Powstał po powołaniu na stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego (30 lipca 1937 roku). 

66 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny…, s. 296–299.
67 Por. rozważania na ten temat w: M. Korczyńska ‑Derkacz: Państwowy Instytut Książ‑

ki…, s. 26.
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podjęto natomiast badań teoretycznych w  zakresie bibliografii. Zrealizowano 
koncepcje J. Muszkowskiego, M. Dembego i A. Birkenmajera, którzy przypisy‑
wali tej placówce jedynie praktyczne wykonawstwo bieżących i  retrospektyw‑
nych, ogólnych i  specjalnych zadań bibliograficznych. Teoretyczne zagadnienia 
zostały podjęte dopiero po II wojnie światowej  – najpierw w  Państwowym 
Instytucie Książki w Łodzi (1946–1949), a następnie w warszawskim Instytucie 
Bibliograficznym, gdzie powołano Dział Teorii Bibliografii i Oddział Dokumen‑
tacji Księgoznawczej.

2.2. Związek Bibliotekarzy Polskich

Inicjowaniem prac bibliograficznych, zwłaszcza o  charakterze lokalnym, 
zajmowały się różne instytucje i organizacje68, np. powstałe w 1927 roku Towa‑
rzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, w ramach którego stworzono bibliografię 
druków kaliskich, czy Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
który opracowywał kartotekę bibliografii regionalnej. Na wniosek Wiktora 
Hahna Koło Lubelskie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zbie‑
rało materiały do bibliografii Lublina (założono nawet komisję bibliograficzną 
Koła). Z  kolei w  Instytucie Bałtyckim w  Toruniu powołano Dział Informacji 
Naukowej, początkowo zaangażowany w  projektowanie podręcznej bibliografii 
pomorskiej, a następnie w druk „Bibliografii Pomorskiej”. Tylko nieliczne organi‑
zacje podejmowały działania obejmujące elementy teorii bibliografii. Należał do 
nich Związek Bibliotekarzy Polskich. Starania o utworzenie towarzystwa biblio‑
tekarzy podjął w 1915 roku L. Bernacki. 19 marca tego roku przy Towarzystwie 
Miłośników Historii powołano Wydział Historii Książnic i  Wiedzy Bibliotecz‑
nej – pierwsze na ziemiach polskich zrzeszenie bibliotekarzy, bibliografów i bi‑
bliofilów69. 10 lipca 1917 roku (decyzja z 2 lipca) został on przekształcony w ZBP, 
a  jego cele zawarto w ustawach i statutach z 191770, 191871, 192672 i 1930 roku73. 

68 W okresie zaborów w Królestwie Polskim założono szereg stowarzyszeń zajmujących się 
działalnością biblioteczną i książką. Nie miały one jednak charakteru organizacji zawodowych. 
W. Jaworski: Stowarzyszenia biblioteczne w Królestwie Polskim (1899–1914). „Rocznik Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R. 57 (2012), s. 379–388.

69 F. Czerwijowski: Związki bibliotekarskie. „Bibliotekarz” R. 1, nr 3–4 (1919), s. 34; B. Ol‑
szewicz, W. Olszewicz: Z  prehistorii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. „Przegląd Biblio‑
teczny” R. 35, z. 2 (1967), s. 138. 

70 Ustawa Związku Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 1917.
71 Ustawa Związku Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 1918.
72 Statut Związku Bibliotekarzy Polskich. [Warszawa 1926] – zmiany w statucie wprowadzono 

już w 1924 roku, ale dokument opublikowano dwa lata później. A. Łysakowski: Dwudziestolecie 
Związku Bibliotekarzy Polskich. „Przegląd Biblioteczny” R. 11, z. 4 (1937), s. 259.

73 Statut Związku Bibliotekarzy Polskich. Kraków 1930. Statut ten obowiązywał do wybuchu 
II wojny światowej.
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Zaznaczono w nich, że podstawę działalności organizacji stanowi „zjednoczenie 
prac bibliotekoznawczych, bibliologicznych i bibliograficznych, oraz pogłębianie 
wiedzy w tym zakresie wśród ogółu”. W związku z tym ZBP miał m.in. zakładać 
i utrzymywać pracownie bibliograficzne oraz wydawać czasopisma i inne prace 
bibliotekoznawcze, bibliologiczne i bibliograficzne74. 

Większość starań ZBP w  dwudziestoleciu międzywojennym dotyczyła jed‑ 
nak ustawodawstwa bibliotecznego oraz ustalenia pragmatyki zawodu. Człon‑
kowie Związku byli zaangażowani w  sprawy utworzenia Biblioteki Narodowej 
w  Warszawie i  egzemplarza obowiązkowego. W  1918 roku można zauważyć 
nieznaczne zainteresowanie Związku sprawą rejestracji polskich źródeł. Pod‑ 
czas I  Zjazdu Księgarzy Polskich w  Lublinie (4–5 sierpnia 1918 roku) na 
wniosek ZBP w  uchwałach Zjazdu znalazły się zapisy na temat wysłania do 
władz państwowych noty w  sprawie urzędowej rejestracji druków i  powołania 
komisji zajmującej się wydawaniem wykazów bibliograficznych75. W listopadzie 
1918 roku zorganizowano w Związku trzecią sekcję – bibliograficzną (po biblio‑
tekoznawczej i  bibliotek powszechnych)76. Był to naturalny akt konstytuujący 
fakt członkostwa w  ZBP pracujących zawodowo bibliotekarzy i  bibliografów 
(członkowie zwyczajni) oraz osób zajmujących się zagadnieniami związa‑
nymi z  bibliotekarstwem i  bibliografią (członkowie nadzwyczajni)77. W  maju 
1936  roku, po IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie, przy Związku 
utworzono dodatkowo Komisję Bibliografii Słowiańskiej, w skład której – poza 
pomysłodawcą, Władysławem Tadeuszem Wisłockim – weszli: Marian Jakóbiec, 

74 Dlatego w  1928 roku w  ramach ZBP utworzono Komisję Wydawniczą, która miała się 
zająć opracowaniem i  wydaniem podręcznika, z  redaktorem A. Łysakowskim, we współpracy 
z H. Hleb ‑Koszańską. W 1934 roku w skład Komisji weszli: M. Łodyński, S. Vrtel ‑Wierczyński, 
J. Grycz i  H. Hleb ‑Koszańska, która objęła sekretariat. W  ciągu miesiąca J. Grycz ustąpił ze 
stanowiska, a  jego miejsce zajął R. Kotula. 12 czerwca 1933 roku Komisja w  przyjętym progra‑
mie wyznaczyła sobie cel – ogłoszenie ogólnego podręcznika bibliotekarskiego przeznaczonego 
do przygotowania do egzaminów bibliotekarskich bibliotekarzy kandydujących na stanowiska 
II kategorii, tzw. bibliotekarzy średnich (bibliotekarze naukowi mieli łatwiejszy dostęp do pod‑
ręczników zagranicznych), oraz cyklu około czterdziestu tomów obejmujących poszczególne za‑
gadnienia bibliotekarskie. Brak funduszy, a być może i spodziewane niewielkie zainteresowanie 
podręcznikiem, spowodowały, że przedsięwzięcie nie doszło do skutku. [List Komisji Wydawni‑
czej Rady Związku Bibliotekarzy Polskich do Adama Łysakowskiego z dnia 16 kwietnia 1934 roku]. 
W: [Korespondencja Adama Łysakowskiego, 1923–1951. T. 12, Listy osób różnych]. Rps., maszyn. 
Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. MF 94864, k. 239.

75 Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–2000. Praca zbior. pod red. A. Kempy. 
Warszawa 2001, s. 45.

76 Na czele Sekcji stanął S. Demby, choć według J. Baumgarta przewodniczył jej M. Ruli‑
kowski. Roczne Walne Zgromadzanie członków Związku Bibliotekarzy Polsk. „Bibliotekarz” R. 1, 
nr 1 (1919), s. 10–11; J. Baumgart: Rzut oka na dzieje Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–
1957. „Przegląd Biblioteczny” R. 25, z. 4 (1957), s. 296; Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy…, 
s. 46.

77 Statut Związku Bibliotekarzy Polskich. Kraków…, s. 2.
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S. Vrtel ‑Wierczyński i  J. Muszkowski. W  planach było nawet wydawanie ogól‑
nosłowiańskiego czasopisma bibliograficznego (w  tym celu rozesłano ankietę 
do bibliotekarskich organizacji słowiańskich, instytucji bibliograficznych i osób 
prywatnych)78. Chęć współpracy zgłosili przedstawiciele Związku Radzieckiego, 
Jugosławii, Bułgarii i Czechosłowacji79.

Oceniając wpływ Związku na rozwój bibliografii w Polsce, trzeba wspomnieć, 
że w  1929 roku Rada ZBP wystąpiła z  inicjatywą powołania biur informacji 
bibliograficznej przy bibliotekach uniwersyteckich80. Związek organizował też 
kursy bibliotekarskie81, prowadził działalność wydawniczą82 i  referatową83. Te 

78 Sprawozdanie Komisji Bibliografii Słowiańskiej przy Związku Bibliotekarzy Polskich za rok 
1936/37. „Przegląd Biblioteczny” R. 11 (1937), s. 231–232.

79 J. Dydowiczowa: Ogólna charakterystyka życia bibliotecznego w okresie międzywojennym. 
W: Bibliotekarstwo polskie w okresie międzywojennym. Kolokwium naukowe. Poznań, 17 listopada 
1978. [Poznań 1978]. [Maszynopis powielony], s. 31.

80 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917–1967. Zarys informacji. Oprac. A. Wróblewski. 
Warszawa 1968, s. 18–19.

81 Związek Bibliotekarzy Polskich od początku istnienia organizował lub współorganizo‑
wał kursy dla bibliotekarzy. Przykładowo w  roku szkolnym 1919/1920 przy finansowej pomocy 
MWRiOP przygotowano roczny kurs dla organizatorów i  pracowników bibliotek publicznych 
i powszechnych, bibliotek wędrownych, bibliotek dla dzieci i bibliotek fachowych. Program kursu 
przewidywał 150 godzin wykładów teoretycznych oraz 300 godzin seminariów. Wśród 25 zagad‑
nień/przedmiotów należy wymienić: wstęp do bibliografii (zadania i cele bibliografii, bibliografia 
bibliografii, skróty bibliograficzne, bibliografia ogólna, polska, ważniejsze bibliografie obce  – 
6  godzin wykładów teoretycznych i  20 godzin seminariów); oraz bibliografię poszczególnych 
przedmiotów (encyklopedia wiedzy – 50 godzin teorii i 50 godzin seminariów). Tematyka obej‑
mowała teorię, zagadnienia metodyczne i praktyczne, polegające na wykorzystaniu źródeł biblio‑
grafii w  pracy bibliotekarza. Ciekawsze formy kształcenia organizowała Poradnia Biblioteczna 
oraz terenowe koła Związku – były to kursy dwutygodniowe i miesięczne, a nawet roczne, kształ‑
cące, doszkalające i doskonalące, przeznaczone dla pracowników bibliotek publicznych i nauko‑
wych, dużych szkolnych i oświatowych, dla osób zdających państwowe egzaminy bibliotekarskie 
oraz studentów. [F. Czerwijowski?] F.C.: Roczne kursy bibliotekarskie w roku szkolnym 1919/1920. 
„Bibliotekarz” R. 1, nr 3–4 (1919), s. 39–40.

82 Przykładowo w  wydawanym od kwietnia 1919 roku miesięczniku „Bibliotekarz”  – orga‑
nie Sekcji Bibliotek Powszechnych ZBP – zagadnienia bibliograficzne były prezentowane poprzez 
krótkie omówienia nowości wydawniczych polskich i  zagranicznych, informacje na temat refe‑
ratów z  tego zakresu, wygłaszanych podczas zebrań lokalnych kół ZBP, oraz doniesienia na te‑
mat kursów bibliotekarskich zawierających w swych programach treści bibliograficzne. Podobnie 
było w przypadku kontynuacji periodyku, czyli „Biuletynu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” 
(1929/1930–1933/1934) i „Bibliotekarza” (1934/1935–1939). Na ich łamach zaczęto ogłaszać intere‑
sujące z  punktu widzenia bibliografii Materiały do słownika bio ‑bibliograficznego bibliotekarzy 
polskich i obcych (dział ten po raz pierwszy pojawił się w „Biuletynie Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy” R. 4, nr 1/2, 1932/1933) z biogramami m.in.: J. Augustyniaka, D. Bałyki, S. Dembego, 
M. Deweya, H. Radlińskiej, M.A. Rubakina, Z.V. Tobolki, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, L.J. Živnego, 
uzupełnionymi wykazami najważniejszych publikacji poszczególnych osób.

83 Problematykę bibliograficzną poruszano sporadycznie. Na przykład podczas Walnego 
Zgromadzenia członków w Bibliotece Publicznej w Warszawie 30 marca 1919 roku M. Rulikow‑
ski przedstawił referat Rola i zadania księgarstwa w dziedzinie bibliografii (wygłosił go wcześniej 
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projekty dotyczyły jednak bibliotekarstwa, a w zdecydowanie mniejszym stopniu 
bibliografii. 

Gdy 22 kwietnia 1928 roku, na Ogólnym Zgromadzeniu Delegatów został 
wybrany nowy skład Związku, podjęto się realizacji kolejnych zadań, do których 
zaliczono m.in.: przystąpienie ZBP do International Library and Bibliographical 
Committee (Międzynarodowego Komitetu Bibliotek i Bibliografii); współdziała‑
nie w zakresie rejestracji bibliotekarzy; porozumienie wstępne z przedstawicie‑
lami Sejmu i  Senatu w  sprawie ustawy bibliotecznej; próbę ujednolicenia prac 
bibliotecznych w bibliotekach ministerstw i urzędów państwowych; przygotowa‑
nie ostatecznego projektu statystyki dla bibliotek uniwersyteckich84. Plany zwią‑
zane z  działalnością bibliograficzną nie zostały uwzględnione. Kwestia ta była 
za to poruszana podczas organizowanych przez ZBP ogólnopolskich zjazdów 
bibliotekarzy  – wydarzeń jednoczących środowisko bibliotekarzy praktyków, 
bibliologów, bibliofilów i bibliografów.

2.2.1. Ogólnopolskie zjazdy bibliotekarzy

Analizując problematykę zjazdów zorganizowanych w dwudziestoleciu mię‑
dzywojennym przez ZBP, nie sposób pominąć wkładu bibliofilów w tym zakresie. 
To z  inicjatywy krakowskiego Towarzystwa Miłośników Książki, utworzonego 
na początku listopada 1922 roku, zaczęto urządzać pierwsze ogólnokrajowe 
zjazdy osób zainteresowanych sprawami książek i bibliotek. I Zjazd Bibliofilów 
Polskich w  Krakowie odbył się w  dniach 28–30 czerwca 1925 roku85. Zagad‑
nienia bibliograficzne były wówczas obecne jedynie w postulacie o charakterze 
organizacyjnym: za najważniejsze w dziedzinie bibliografii uznano kontynuację 
druku Bibliografii polskiej K. Estreichera86. Podczas II Zjazdu Bibliofilów, który 
odbył się w dniach od 31 października do 2 listopada 1926 roku w Warszawie, 

podczas wspomnianego I Zjazdu Księgarzy Polskich, a w 1919 roku referat został opublikowany 
w  „Przeglądzie Księgarskim”), L. Bernacki zaprezentował wystąpienie Rozwój i  zadania biblio‑
grafii polskiej (treść wykładu habilitacyjnego), a  24 maja 1919 roku Związek zorganizował jego 
publiczny odczyt Pierwsza książka polska. Działalność referatowa zdecydowanie prężniej rozwi‑
jała się w lokalnych kołach ZBP.

84 Działalność Rady Związku Bibliotekarzy Polskich w r. 1928/9. „Przegląd Biblioteczny” R. 3, 
z. 2 (1929), s. 237–238.

85 J. Grycz: Pierwszy Zjazd Bibliofilów Polskich w Krakowie. „Silva Rerum” 1925, z. 6, s. 82–
83; T. Sterzyński: Pierwszy Zjazd Bibliofilów Polskich w  Krakowie. „Przegląd Bibliograficzny” 
R. 11, nr 14 (1925), s. 209–213.

86 T. Sterzyński: Pierwszy Zjazd Bibliofilów Polskich. Warszawa 1925. [Odbitka], s. 13; 
Pierwszy Zjazd Bibliofilów Polskich w  Krakowie, 28–30 czerwca 1925. Sprawozdanie. Kra‑
ków 1926, s. 36; S. Bodniak: Refleksje bibliograficzne. „Przegląd Biblioteczny” R. 3, z. 2 (1929), 
s. 118–121.



1232.2. Związek Bibliotekarzy Polskich

obradowało kilka sekcji tematycznych: bibliofilska, bibliograficzna87 i biblioteko‑
znawcza88, za które odpowiedzialny był Mieczysław Rulikowski.

W  rozesłanym wcześniej programie ramowym komitet organizacyjny 
przewidział kilka zagadnień bibliograficznych. Część ogólna miała obejmować: 
organizację polskiej bibliografii, jej potrzeby i stan prac; bibliografię czasopism; 
rodzaje bibliografii i  ich wzajemne relacje, systemy bibliograficzne; związki 
katalogu i  bibliografii; nauczanie bibliografii; rolę statystyki w  bibliografii; 
komunikaty o  przygotowywanych pracach bibliograficznych. Natomiast część 
historyczna – dzieje bibliografii oraz biogramy bibliografów89. 

Tak więc treści konferencji miały wiązać się nie tylko z bieżącymi sprawami 
organizacji bibliografii, ale też z  teorią i  historią dyscypliny, zgłoszenia90 doty‑
czyły jednak przede wszystkim praktyki bibliograficznej i kształcenia w zakresie 
bibliografii. Pierwszego i  drugiego dnia spotkania zaprezentowano referaty na 
temat zastosowania klasyfikacji dziesiętnej w bibliografii91, a w sekcji wygłoszono 
również odczyty o  charakterze bibliotekoznawczym oraz z  zakresu dziejów 
książki92. Tadeusz Sterzyński zainicjował dyskusję wokół problemu bibliografii 
zawartości czasopism. Zgłoszono postulat przygotowania ogólnej bibliografii  

87 Sekcję bibliograficzną wyodrębniono także np. podczas II Ogólnego Zjazdu Związku Kół 
Polonistycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej w  dniach 3–5 czerwca 1926 roku w  Wilnie. 
W sekcji tej omawiano – zainicjowaną w 1925 roku we Lwowie przez Wydział Bibliotek Państwo‑
wych – propozycję podjęcia współpracy przez instytucje, w zakresie opracowania bibliografii za‑
wartości czasopism polskich wieku XIX. Podczas wileńskiego spotkania dyskutowano o  treści 
instrukcji opracowania zasobów oraz o  konieczności zaprezentowania jej na kolejnym zjeździe 
bibliofilów. Poruszano również temat szerzenia wiedzy bibliologicznej wśród członków kół po‑
lonistycznych, opracowania przewodnika bibliograficznego dla polonistów oraz powołania sekcji 
biblioteczno ‑archiwalnych w celu inwentaryzacji rękopisów.

88 J. Grycz: Trzeci Zjazd Bibliofilów Polskich we Lwowie. „Silva Rerum” 1928, z. 6–9, s. 83. 
Por. też J. Cesak: Zjazdy bibliofilów polskich w  dwudziestoleciu międzywojennym. Cz. 1. „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” [T.] 2 (1991), s. 41–42.

89 Program i regulamin obrad Drugiego Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie. 31 paździer‑
nika, 1 i 2 listopada 1926 roku. Warszawa 1926; S. Rygiel: Warszawski zjazd bibliofilów, bibliote‑
karzy i bibliografów 1926. Warszawa 1926, s. 5; Pamiętnik II Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warsza‑
wie (31 X–2 XI 1926). Warszawa 1928, s. 16.

90 W sumie zgłoszonych zostało jedenaście referatów w sekcji bibliograficznej (wobec dzie‑
więtnastu w sekcji bibliofilskiej i siedemnastu w sekcji bibliotekoznawczej). Dwóch referatów nie 
wygłoszono z powodu nieobecności prelegentów. Były to: O pojęciu i istocie czasopisma M. Dzi‑
kowskiego oraz Potrzeby bibliografii polskiej W.T. Wisłockiego.

91 Wygłosili je J. Bornsteinowa oraz S. Rodowicz. H. Lipska przedstawiła referat Komunikat 
o  rozpoczętym zestawieniu treści „Czasu” za lata 1848–1923. W  rezolucjach zapisano, że człon‑
kowie sekcji bibliograficznej doradzają wprowadzenie systemu dziesiętnego do bibliotek oraz 
tworzenie wykazów bibliograficznych dla zagranicy z rzeczowymi wskazówkami w języku fran‑
cuskim.

92 Z kolei w sekcji bibliofilskiej P. Smolik wygłosił odczyt Antoni Sozański jako bibliofil i bi‑
bliograf, wpisując się w zamierzenia organizatorów, by w sekcji bibliograficznej prelegenci prezen‑
towali dzieje bibliografii i sylwetki bibliografów.
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tego typu, uznany za jedno z najpilniejszych zadań bibliografii93. Znacznie ciekaw‑
szy, jeśli chodzi o kwestie teoretyczne, był drugi dzień obrad. S. Vrtel ‑Wierczyński 
wprowadził słuchaczy w  zagadnienia samodzielności bibliografii jako nauki 
i  umiejętności o  charakterze pomocniczym. Wypowiadał się jako ekspert, od 
1923 roku posiadający habilitację z  zakresu bibliografii i  bibliotekoznawstwa. 
Z  kolei S. Demby zaprezentował dzieje bibliografii jako przedmiotu akademic‑ 
kiego na terenach dziewiętnastowiecznej Rzeczypospolitej. Rangę tych wypo‑
wiedzi potwierdzał apel wystosowany do senatów uczelni i  do Departamentu 
Nauki MWRiOP w  sprawie zainicjowania obowiązkowych wykładów z  biblio‑
grafii i bibliotekoznawstwa dla studentów wszystkich oddziałów94. Dziś trudno 
ustalić, czy była to odgórna inicjatywa ZBP, czy też wniosek grupy bibliografów 
i bibliologów, pragnących nobilitować uprawianą przez siebie dziedzinę poprzez 
przywrócenie jej do szkół wyższych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że gdyby 
te zamiary zostały urzeczywistnione, a bibliografia zaistniałaby jako przedmiot 
wykładany w uniwersytetach, skutkowałoby to pogłębioną refleksją teoretyczną 
i  metodologiczną, podejmowaną w  okresie dwudziestolecia międzywojennego 
przez polskich bibliografów.

Po doświadczeniach dwóch bibliofilskich zjazdów środowisko bibliotekarzy 
zaczęło dążyć do wydzielenia spraw bibliotekoznawczych i  bibliograficznych95. 
W czasie odbywającego się w dniach 26–29 maja 1928 roku III Zjazdu Bibliofilów 
we Lwowie kwestie pozostające w  kręgu zainteresowania bibliotekarzy zostały 
przeniesione do programu przebiegającego równolegle I  Zjazdu Bibliotekarzy 
Polskich96. Tak więc w okresie dwudziestolecia międzywojennego, po inicjatywie 
bibliofilów, bibliotekarze zaczęli organizować samodzielne spotkania, przede 
wszystkim w  celu przedyskutowania bieżących potrzeb. Od początku wpro‑

93 T. Sterzyński postulował włączenie kół polonistycznych do prac bibliograficznych i powie‑
rzenie koordynacji Instytutowi Bibliograficznemu przy Wydziale Bibliotek Państwowych (była to 
jedynie deklaracja, przedsięwzięcie nie doszło do skutku z powodów finansowych).

94 Już w 1925 roku, w numerze 7. „Przewodnika Bibliograficznego” poinformowano o lwow‑
skiej inicjatywie przedstawicieli kół polonistów z  uniwersytetów: warszawskiego, poznańskiego, 
lwowskiego, wileńskiego i  lubelskiego, którzy w  rezolucjach domagali się od władz utworzenia 
katedr bibliografii i  bibliotekarstwa. S. Vrtel ‑Wierczyński: Drugi Zjazd Bibliofilów Polskich 
w  Warszawie. Sekcja Bibliograficzna. „Przewodnik Bibliograficzny” Seria 2. T. 7, z. 12 (1926), 
s. 588–589.

95 A. Semkowicz: Organizacja Trzeciego Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie. W: Pamięt‑
nik Trzeciego Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie w Zielone Świątki, 26/V–29/V 1928 roku. Pod 
red. K. Hartleba. Lwów 1929, s. 7; J. Cesak: Zjazdy bibliofilów polskich…, s. 46.

96 Również IV Zjazd Bibliofilów, odbywający się w  Poznaniu w  dniach od 30 maja do 
2  czerwca 1929 roku, zbiegł się w  czasie ze zjazdem bibliotekarskim, a  V Nadzwyczajny Zjazd 
Bibliotekarzy i  Bibliofilów ku czci pamięci J. Piłsudskiego został zorganizowany w  dniach 
10–11 listopada 1935 roku. J. Cesak: Zjazdy bibliofilów polskich…, s. 51. Ze sprawozdania opubli‑
kowanego w „Silva Rerum” w 1930 roku wynika, że na zjazdach bibliofilów nie podejmowano już 
kwestii dotyczących bibliografii (H.Z.J.: Czwarty Zjazd Bibliofilów Polskich w  Poznaniu. „Silva 
Rerum” 1930, z. 1, s. 5–9).
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wadzono zasadę grupowania tematyki obrad wokół odpowiednio dobranych 
treści teoretycznych i praktycznych. Dlatego referaty były wygłaszane w sekcjach 
bibliotek naukowych, bibliotek oświatowych i  bibliograficznej97, a  w  1936 roku 
także w sekcji księgoznawczej. Zainteresowanie słuchaczy problematyką biblio‑
graficzną początkowo było niewielkie, jednak z czasem wzrosło98. Sam porządek 
obrad, jak i  statutowe powiązanie bibliotekoznawstwa, bibliologii i  bibliografii, 
z  jednej strony mogą świadczyć o  przekonaniu środowiska ZBP o  relacjach 
łączących te trzy obszary badawcze, a z drugiej – wynikać z oddolnych potrzeb 
osób uprawiających bibliografię praktycznie, a wywodzących się właśnie z  tych 
kręgów.

Podczas obrad sekcji bibliograficznej wytyczono kierunki rozwoju biblio‑
grafii jako narzędzia przyspieszającego rozwój polskiej humanistyki. Zdaniem 
uczestników spotkań najważniejsze kwestie obejmowały: unormowanie sprawy 
bieżącej rejestracji bibliograficznej w postaci bibliografii wykonywanej na pod‑
stawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej; 
kontynuację prac nad bibliografią starych druków K. Estreichera oraz nad 
bibliografią 1901–192599; opracowanie na nowo Estreicherowskiej bibliografii 
wieku XIX100; przygotowanie bibliografii druków XVI wieku pod nadzorem 
K. Piekarskiego101. Za istotny uznano również udział bibliografii specjalnych 

 97 W 1932 roku obrady także odbywały się w trzech sekcjach, ale tym razem sekcja biblio‑
graficzna została połączona z sekcją bibliotek naukowych.

 98 Przykładowo podczas I  Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  sekcji bibliograficznej uczest‑
niczyło 111 osób, podczas gdy w  obradach sekcji bibliotekarskiej w  trzech turach wzięło udział 
ogółem 228 osób (w obradach sekcji bibliotek oświatowych – 133 osoby). W 1929 roku w Pozna‑
niu w  sekcji bibliotek naukowych uczestniczyło 169 słuchaczy i  2 hospitantów, w  sekcji biblio‑
graficznej – 155 uczestników, 3 hospitantów i 4 gości, a w sekcji bibliotek oświatowych zaledwie 
41 uczestników i 7 hospitantów.

 99 Pod opieką J. Muszkowskiego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, w którym po‑
wołano Komisję Bibliograficzną pod kierunkiem S. Dembego. Podczas IV Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich w  Poznaniu (6–8 grudnia 1925) J. Muszkowski wygłosił odczyt Bibliogra‑
fia polska 1901–1925. Komunikat, a  temat organizacji bibliografii specjalnych podjęli: W. Hahn 
w  referacie W  sprawie badań nad literaturą humanistyczną w  Polsce oraz H. Bachulska w  re‑
feracie W  sprawie bibliografii historii polskiej nowożytnej 1815–1865 r. Zagadnieniu bibliografii 
polskiej poświęcone były wystąpienia: J. Dąbrowskiej – Stan obecny prac nad „Bibliografią Polską 
1901–1925” (streszczenie referatu) w czasie I Zjazdu Bibliotekarzy, oraz S. Vrtela ‑Wierczyńskiego – 
Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy. Por. np. Ko‑
misja Bibliograficzna. „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” R. 27 (1934), s. 20–21; 
A. Sitarska: Jan Muszkowski jako bibliograf. „Studia o Książce” T. 3 (1972), s. 231–234; C. Gutry: 
Bibliografia polska XX wieku…, s. 84.

100 Podczas Zjazdu w 1928 roku S. Vrtel ‑Wierczyński zaprezentował wystąpienie: Nasz pro‑
gram bibliograficzny (streszczenie referatu), opublikowane następnie w  „Kurierze Księgarskim” 
(S.  Vrtel ‑Wierczyński: Nasz program bibliograficzny (streszczenie). „Kurier Księgarski” R. 3, 
nr 46 (196) (1928), s. 2).

101 W 1936 roku temat podjął S. Vrtel ‑Wierczyński w referacie: Organizacja bibliografii pol‑
skiej. Uwagi wstępne.
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w  rozwoju nauki, zwłaszcza nauk humanistycznych i  społecznych102, których 
przedstawiciele potrzebowali także bibliografii zawartości czasopism103. W roku 
1936 zaprezentowano stan badań nad bibliografiami specjalnymi, np. regional‑
nymi różnych dzielnic kraju (Stefan Burhardt i Zofia Kawecka), Słowiańszczyz‑ 
ny (W.T. Wisłocki) oraz filologii klasycznej (Michał Ambros). Gdy w  Instytu‑
cie Bibliograficznym zaczęto na bieżąco przygotowywać zeszyty bibliografii 
narodowej, podjęto dyskusję na temat „Urzędowego Wykazu Druków”104, nie 
zawsze pozytywnie go oceniając105. Omówiono konkretne narzędzia służące 
do uporządkowania spraw bibliograficznych, akceptując koncepcję utworzenia 
Centralnego Katalogu Czasopism, Wydawnictw Ciągłych i Zbiorowych znajdu‑
jących się w bibliotekach naukowych Rzeczypospolitej Polskiej106; ponadto roz‑
ważano możliwość zorganizowania innych katalogów centralnych107. Ustalona 
została hierarchia projektów bibliograficznych i zasady odpowiedniego zorgani‑
zowania prac w tym zakresie, w miarę pozyskiwania środków finansowych na 
ich realizację.

W trakcie spotkań rzadziej poddawano analizom problematykę teoretyczną 
i historyczną bibliografii, jednak wystąpienia te należy uznać za istotne i warto 

102 W  trakcie I  Zjazdu Bibliotekarzy problemem tym zajęli się: H. Bachulska (Streszczenie 
II komunikatu o bibliografii historii Polski nowożytnej 1815–1914. Kontynuacja Finkla); W.T. Wisłoc‑
ki (Nasz program bibliograficzny. Koreferat); K. Tyszkowski (Projekt reedycji i kontynuacji Biblio‑
grafii Historii Polskiej). W 1936 roku w Warszawie kwestię tę omawiali: W.T. Wisłocki w referacie: 
Bibliografia słowiańska (jego stanowisko poparł S. Vrtel ‑Wierczyński) oraz M. Ambros w refera‑
cie: Bibliografia filologii klasycznej (komunikat).

103 W  1928 roku we Lwowie S. Vrtel ‑Wierczyński w  wystąpieniu Nasz program bibliogra‑
ficzny (streszczenie referatu) postulował m.in., by przygotować warsztat bibliografii literatury 
polskiej (ponieważ praca G. Korbuta przestała być aktualna) oraz wznowić bieżącą bibliografię 
zawartości czasopism literackich. W 1936 roku K. Świerkowski w referacie Bibliotekarstwo a bi‑
bliografia czasopism polskich zalecił, by prace zmierzające w  kierunku opracowania bibliogra‑
fii czasopism podjął Instytut Bibliograficzny lub oddział bibliograficzny Polskiego Towarzystwa 
Księgoznawczego, o ile placówka ta zostałaby utworzona. Zdając sobie sprawę z potrzeb i ogro‑
mu pracy nad przygotowaniem takiego spisu, zaproponował stworzenie tablic synchronistycz‑ 
nych.

104 J. Dąbrowska: Rejestracja bieżącej produkcji wydawniczej polskiej (koreferat)  – podczas 
II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich.

105 W.T. Wisłocki na zjeździe w Poznaniu w 1929 roku wygłosił referat o „Przewodniku Bi‑
bliograficznym”, pt. Rejestracja bieżącej produkcji wydawniczej polskiej, informując, że „Prze‑
wodnik Bibliograficzny” przestał być wydawnictwem Ossolineum. Ponadto krytycznie odniósł 
się do zawartości „Urzędowego Wykazu Druków”. W 1936 roku S. Vrtel ‑Wierczyński w refera‑
cie Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne również negatywnie zaopiniował „Urzędowy 
Wykaz Druków”, ujawniając brak rejestracji wydawnictw ciągłych i części produkcji regionalnej.

106 S. Vrtel ‑Wierczyński: Polityka biblioteczna w  zakresie czasopism naukowych (stresz‑
czenie referatu). „Przegląd Biblioteczny” R. 6, z. 3 (1932), s. 128–131. W  Warszawie problem ten 
przedstawił A. Bar: W sprawie Centralnego katalogu czasopism polskich.

107 W 1936 roku M. Łodyński w wystąpieniu: Centralny katalog obcojęzycznej literatury za‑
granicznej (komunikat).
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je przypomnieć. Podczas I Zjazdu108 poinformowano przede wszystkim o dzia‑
łaniach dopiero co uruchomionego Instytutu Bibliograficznego połączonego 
z Biblioteką Narodową109. Temat ten podjęli wówczas: J. Muszkowski w referacie 
Polski Instytut Bibliograficzny oraz S. Vrtel ‑Wierczyński w koreferacie110. T. Ste‑
rzyński zaprezentował wystąpienie Projekt utworzenia Polskiego Towarzystwa 
Bibliograficznego. Z punktu widzenia teorii ważne było i to, że podczas I Zjazdu 
Bibliotekarzy dostrzeżono problem metod przygotowania bibliografii zawartości 
czasopism. Starły się wówczas dwa podejścia: S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, który 
opowiadał się za zorganizowaniem przy każdym czasopiśmie bieżącej biblio‑
grafii dla poszczególnych dziedzin wiedzy, oraz W.T. Wisłockiego, zwolennika 
monograficznego opracowania czasopism. 

Problematyka ta była na tyle interesująca, że został jej poświęcony program 
II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu, w dniach 29 maja–2 czerwca 1929 
roku111. Mikołaj Dzikowski w referacie Bibliografia zawartości czasopism rozpa‑
trywał tytułowe zagadnienie od strony teoretycznej i metodycznej, wyznaczając 
praktyce bibliografii zadania zbieżne z  tymi, o  których rok wcześniej mówił 
S.  Vrtel ‑Wierczyński. Istniała pilna potrzeba przygotowania bibliografii czaso‑
pism bieżących, w  drugiej kolejności  – bibliografii retrospektywnej zawartości 
czasopism. Z kolei A. Birkenmajer i K. Piekarski, kontynuując temat podjęty rok 
wcześniej przez T. Sterzyńskiego, zwolennika powołania Polskiego Towarzystwa 
Bibliograficznego, stanęli na stanowisku, że tematykę bibliograficzną należy 
usunąć z obrad zjazdów bibliotekarzy. Było to o tyle ciekawe, iż z tą propozycją 
wyszli bibliografowie, którzy, praktycznie uprawiając dziedzinę, jednocześnie 
traktowali ją jak umiejętność pomocniczą, a  nie jak naukę. A. Birkenmajer 
i K. Piekarski dostrzegli problem zawężonego kręgu odbiorców treści bibliogra‑
ficznych  – podczas zjazdów byli nimi jedynie bibliotekarze, bibliotekoznawcy 
i  bibliologowie, podczas gdy bibliografia uprawiana była przez przedstawicieli 
wszystkich dziedzin wiedzy jako umiejętność pomocnicza. 

W  trakcie II Zjazdu organizatorzy i  uczestnicy w  uchwałach poprosili 
również o wsparcie Rady ZBP w procesie opracowania i ogłaszania bibliografii 
regionalnych. Osoby zaangażowane w  te prace zostały zaproszone do dyskusji 
na łamach prasy naukowej. Apel ten miał swoje przełożenie na obrady dwóch 
kolejnych Zjazdów.

108 W ramach sekcji bibliotek naukowych wygłoszono siedem referatów, trzy w sekcji biblio‑
tek oświatowych, sześć w bibliograficznej. Na temat obrad pisał m.in.: A. Birkenmajer: Po zjeź‑
dzie lwowskim. „Przegląd Biblioteczny” R. 2, z. 3 (1928), s. 183–188.

109 Pamiętnik I Zjazdu…, s. 20–21.
110 Por. rozszerzoną wersję referatu: S. Vrtel ‑Wierczyński: O najpilniejszych zadaniach… 

oraz „Przegląd Biblioteczny” R. 2, z. 3 (1928), s. 190–209.
111 W sekcji bibliotek naukowych wygłoszono trzy referaty i dwa koreferaty, w sekcji bibliotek 

oświatowych – trzy, a w bibliograficznej – trzy i jeden koreferat. Referaty opublikowano w „Prze‑
glądzie Bibliotecznym” R. 3, z. 3 (1929).



Rozdział 2. Instytucjonalne i organizacyjne perspektywy rozwoju…128

Mimo manifestu A. Birkenmajera i  K. Piekarskiego, podczas następnych 
spotkań problematyka bibliograficzna nadal była obecna w  wystąpieniach 
uczestników. W dniach 26–28 czerwca 1932 roku w Wilnie odbył się III Zjazd 
Bibliotekarzy112. Pierwszego dnia obrady Zjazdu zainaugurował referat nie‑
dyskusyjny Współudział Polski w  międzynarodowych pracach bibliotekarskich 
E. Kuntzego, w  którym zaakcentowana została tematyka bibliograficzna. Tym 
razem miała być rozleglejsza, ale też bardziej praktyczna, choć podjęto kwestie 
związane z  teorią bibliografii, a  w  zasadzie je ponowiono. Temat bibliografii 
zawartości czasopism już po raz trzeci poruszył S. Vrtel ‑Wierczyński w referacie 
O bibliografię literacką czasopism polskich113. Przede wszystkim jednak podczas 
tego Zjazdu naukową dyskusję nad zagadnieniem bibliografii regionalnych114 
zainicjowali Z. Mocarski (Biblioteki regionalne z  uwzględnieniem bibliografii 
regionalnej) oraz koreferent Wacław Olszewicz, którego zastąpił Ksawery Świer‑
kowski (Biblioteki regionalne z  uwzględnieniem bibliografii regionalnej). Prele‑
genci wskazali relację bibliografii regionalnych z  regionalnymi egzemplarzami 
obowiązkowymi, umożliwiającymi bibliotekom zgromadzenie i  opracowanie 
całokształtu piśmiennictwa regionu.

Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, Aleksander Januszkiewicz115, oraz 
W.T. Wisłocki przypomnieli zagadnienia podjęte podczas II Zjazdu Bibliofilów. 
Ten drugi w  referacie Rola bibliografii w  bibliotekarstwie116 uznał, że obowiąz‑
kiem pracowników książnic jest posiadanie wiedzy teoretycznej i  praktycznej 
w  zakresie bibliografii. Za nieodzowne uznał wprowadzenie bibliografii i  bi‑
bliotekarstwa jako przedmiotów obowiązkowych na polskich uniwersytetach117 

112 Tym razem Pamiętnik Trzeciego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Wilnie 26–28.VI.1932 r., 
w opracowaniu H. Hleb ‑Koszańskiej, ukazał się w numerze 3. „Przeglądu Bibliotecznego” z 1932 
roku. 

113 Treść referatu nie została włączona do materiałów pozjazdowych, wydrukowano go nato‑
miast w „Nauce Polskiej” z 1932 roku (T. 16, s. 82–85).

114 Wymiar praktyczny bibliografii regionalnych można odnaleźć też u  S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego, który wygłosił referat Praca nad bibliografią pomorską (komunikat).

115 Mówił o konieczności wprowadzenia katedr bibliologii na uniwersytetach. Sprawozdanie 
z przebiegu Zjazdu. „Przegląd Biblioteczny” R. 6, z. 3 (1932), s. 103. 

116 Przedmiot i  tytuł tego referatu stanowiły temat korespondencji między S. Vrtelem‑
 ‑Wierczyńskim i  A. Łysakowskim. To S. Vrtel ‑Wierczyński w  liście z  7 lipca 1931 roku przy‑
znał, że zagadnienie roli bibliografii w bibliotekarstwie bardzo mu odpowiada. Chciał je podjąć 
w czasie Zjazdu, ukazać stosunek bibliografii do katalogów bibliotecznych, liczne obowiązki za‑
wodowe nie sprzyjały jednak podjęciu wyzwania. [List Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego do Ada‑
ma Łysakowskiego z  Zawoi 7 lipca 1930 roku]. W: Listy S. Wierczyńskiego do A. Łysakowskiego. 
Rps. Biblioteka Narodowa w  Warszawie, Rps. sygn. IV 10.546, k. 40; [List Stefana Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego do Adama Łysakowskiego z Zawoi 28 sierpnia 1930 roku]. W: Listy S. Wierczyń‑
skiego…, k. 41–42.

117 W  latach 1931–1935 wykłady informacyjne dla studentów uczelni wileńskiej prowadził 
A. Łysakowski. Miały one formę współczesnego przysposobienia bibliotecznego, podczas którego 
młodzież była kształcona w zakresie możliwości korzystania z Biblioteki. W styczniu 1935 roku, 
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oraz w  wyższych klasach szkół średnich118. Postulat ten poparła Helena Rad‑
lińska.

Był to kolejny głos środowiska bibliotekarzy i  bibliografów, wskazujący 
konieczność fachowego przygotowania kadry naukowej i  tych, którzy do tego 
grona aspirowali. Można domniemywać, że tego rodzaju wystąpienia były po‑
dyktowane potrzebą zmiany ówczesnej sytuacji  – powszechną nieznajomością 
prawideł posługiwania się spisami bibliograficznymi jako narzędziami pracy 
umysłowej oraz brakiem wiedzy o  nich. W  następnym roku Komisja Biblio‑
tek Szkół Wyższych ZBP opracowała memoriał w  sprawie powołania katedr 
bibliografii na uniwersytetach oraz nauczania bibliografii w  wyższych klasach 
szkół średnich. Memoriał ten został przesłany do Wydziału Programowego 
i  Wydziału Bibliotek Państwowych MWRiOP, rektorów polskich uczelni i  ku‑
ratoriów119. 1 czerwca 1933 roku S. Vrtel ‑Wierczyński przygotował w  imieniu 
Komisji stosowne pismo. Uzasadniając w  nim konieczność utworzenia katedr 
bibliografii/bibliologii, podał kilka powodów: praktyczny (przysposobienie 
młodzieży akademickiej do samodzielnych poszukiwań) oraz dwa niezwykle 
doniosłe dla teorii bibliografii i  bibliologii120. Chodziło o  to, by naukowo „no‑
bilitować” naukę o  książce oraz doprowadzić do jej równouprawnienia wobec 
innych dyscyplin. S. Vrtel ‑Wierczyński starał się jednocześnie pozyskać grono 

w trakcie wykładu inauguracyjnego w Biurze Bibliograficznym Biblioteki, studenci poznali spisy 
bibliograficzne jako jedną z form źródeł informacji. A. Łysakowski wychodził zresztą z założenia, 
że egzamin z bibliografii powinien być jednym z pierwszych magisteriów na uniwersytecie. Ten 
rodzaj sprawdzianu miał ich przygotować do podjęcia pracy badawczej, był to „rozdział techniki 
pracy naukowej”. Z kolei Koło Lwowskie ZBP w dniach 27–30 października 1937 roku zorganizo‑
wało dla studentów miejscowej uczelni cykl wykładów z zakresu bibliografii i znajomości lwow‑
skich bibliotek. W.T. Wisłocki wystąpił wówczas z referatem Bibliografia jako pomoc naukowa. 

118 Od wiosny 1931 roku K. Wilczyńska z Poradni Bibliotecznej ZBP w Warszawie wygłaszała 
odczyty dorywcze dla uczniów starszych klas gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, na 
temat korzystania z bibliotek i źródeł bibliograficznych. Por. też [S. Vrtel ‑Wierczyński] St.W.: 
W  sprawie zorganizowania studium bibliografii. W: Zespół akt…, poz. spisu 139, s. 1–4; Idem: 
Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 
dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 264.

119 Memoriał Rady Związku Bibliotekarzy Polskich w sprawie unormowania stosunku służbo‑
wego bibliotekarzy szkół akademickich. „Przegląd Biblioteczny” R. 8, z. 2 (1934), s. 63–81.

120 S. Vrtel ‑Wierczyński spodziewał się rychłego utworzenia katedry bibliologii w  Pozna‑
niu. 6 lutego 1934 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego przyjęła 
uchwałę w  sprawie zwrócenia się do MWRiOP z prośbą o utworzenie katedry bibliografii i bi‑
bliologii. 9 czerwca 1936 roku kwestia ta została przedstawiona ministrowi podczas posiedzenia 
Senatu Akademickiego. Dziekan Wydziału uzasadnił potrzebę powołania katedry służebną rolą 
bibliografii dla nauki oraz jej odrębnością jako nauki samodzielnej, co z  pewnością wynikało 
z dokonań pracownika tej uczelni – właśnie S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. Podkreślono także wyjąt‑
kowo dobrą sytuację kadrową Uniwersytetu Poznańskiego – S. Vrtel ‑Wierczyński posiadał sto‑
sowną habilitację oraz pełnił funkcję kierownika Biblioteki Uniwersyteckiej. [Inc.: Konspekt naj‑
ważniejszych spraw…]. W: Zespół akt…, poz. spisu 139, s. 1–4; [List Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego 
do Adama Łysakowskiego z 14 lutego 1934 roku]. W: Listy S. Wierczyńskiego…, k. 106. 
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naukowców  – zwłaszcza filologów, najlepiej rozumiejących potrzebę nauczania 
bibliografii/bibliologii  – którzy mogliby wesprzeć zabiegi podjęte z  ramienia 
ZBP. Niestety, przedstawione w  dokumencie postulaty nie zostały spełnione, 
nie odniosła również skutku przeprowadzona w październiku 1936 roku przez 
S. Vrtela ‑Wierczyńskiego rozmowa w  tej sprawie z  wiceministrem MWRiOP, 
Józefem Ujejskim121.

Podjęty przez ZBP temat profesjonalizacji zawodu powrócił cztery lata póź‑
niej w Warszawie, ponownie za sprawą S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. IV Zjazd Bi‑
bliotekarzy, połączony z IX Konferencją Międzynarodowego Komitetu Bibliotek, 
odbył się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 1936 roku. Podczas obrad S. Vrtel‑
 ‑Wierczyński przypomniał, że mimo starań w  żadnym z  sześciu działających 
w  Rzeczypospolitej uniwersytetów122 nie powstała dotąd katedra bibliografii/
bibliologii i  tym samym odczuwalny jest „brak normalnego uniwersyteckiego 
studium bibliologii (bibliografii) i bibliotekoznawstwa”123. 

Na Zjeździe124 ponownie zostały podjęte problemy teorii, metodyki i organi‑
zacji prac zmierzających do powstania bibliografii regionalnych, w wystąpieniach: 
Stefana Burhardta (Bibliografia regionalna) oraz Z. Kaweckiej (O  bibliografii 
regionalnej). Prelegenci połączyli możliwości opracowania bibliografii regio‑
nalnych z  działalnością bibliotek regionalnych125  – jak uczynił to poprzednio 

121 26 października 1936 roku S. Vrtel ‑Wierczyński wystosował list do MWRiOP w sprawie 
uruchomienia katedr bibliografii/bibliologii nie tylko w  Poznaniu, ale i  w  innych ośrodkach 
uniwersyteckich. Por. [S. Vrtel ‑Wierczyński] St.W.: [Inc.: Wielce Szanowny Pani Ministrze…]. 
W: Zespół akt…, poz. spisu 139.

122 Por. C. Łapiński: Katedry i siły naukowe profesorskie w państwowych uczelniach akademi‑
ckich w Polsce. „Nauka Polska” T. 14 (1931), s. [60–61].

123 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne. W: IV Zjazd 
Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierw‑
sza – Sekcja I–III…, s. 263. S. Vrtel ‑Wierczyński podał nawet przykład zakresu studiów w takiej 
katedrze: dzieje pisma, powstanie i rozwój książki, jej opis i systematyka, socjologia i psychologia 
książki, teoria i metodologia bibliografii i bibliotekoznawstwa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia se‑
minaryjne. Był to więc program bibliologii, a nie bibliografii. 

124 Mimo zgłoszenia nie przedstawiono komunikatów K. Piekarskiego (Zadania bibliogra‑
fii polskiej XVI stulecia), A. Lewaka (Bibliografia Rapperswilska), J. Muszkowskiego (Bibliografia 
polska 1901–1925), choć ich treść opublikowano w materiałach pokonferencyjnych. 

125 Do bibliotek regionalnych zostały zaliczone: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Bi‑
blioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie, Biblioteka Uniwersytec‑ 
ka w Poznaniu, Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Sejmu Śląskiego 
w Katowicach oraz Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie. Łą‑
czenie zadań regionalnych z  innymi obowiązkami stanowiło problem dla bibliotek uniwersyte‑
ckich, dlatego S. Burhardt zaproponował, by funkcje te pełniły biblioteki państwowe lub pod‑
legające MWRiOP. Biblioteka Narodowa miała być koordynatorem prac bibliotek regionalnych 
(dzielnicowych), pozostających w kontakcie z innymi bibliotekami swojego regionu. W Bibliotece 
Narodowej należało także zorganizować spotkanie kierowników siedmiu bibliotek, ustalić po‑
dział terenów, opracować instrukcję zestawiania bibliografii regionalnych, przyjąć zasady doboru 
i  selekcji materiałów. S. Burhardt podjął problem bibliografii zawartości czasopism, proponu‑
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Z. Mocarski – z ich reorganizacją polegającą na utworzeniu stanowisk do spraw 
bibliografii i  retrospektywnego katalogu regionalnego oraz ustaleniu prioryte‑
tów przygotowania bibliografii regionalnych. Propozycje S. Burhardta dotyczące 
teorii tego typu spisów bibliograficznych do dziś są nie do przecenienia. 

Cele, jakie postawiono sobie podczas obrad sekcji bibliograficznych zjazdów 
bibliotekarzy, spotkały się z  przychylnym przyjęciem, głównie ze strony hu‑
manistów. W trakcie dyskusji na temat planów i podjętych zadań wypowiadali 
się przedstawiciele nauki, np. Kazimierz Tyszkowski, popierający postulaty 
dotyczące opracowania bibliografii okresu wojennego, czy Eugeniusz Kuchar‑
ski, zwolennik kontynuowania bibliografii czasopism XX wieku w „Pamiętniku 
Literackim”126. Zjazdy bibliotekarzy niewątpliwie były miejscami ożywionych 
dyskusji na temat wartości bibliografii w nauce oraz pracy zawodowej bibliote‑
karzy łączących zainteresowania bibliologiczne z innymi działami wiedzy. Stąd 
też pojawiły się głosy nakłaniające do opracowania bibliografii poszczególnych 
dyscyplin lub tematów, udzielano porad metodycznych i  organizacyjnych. 
Podczas każdego ze zjazdów widoczne są kierunki zainteresowań ówczesnych 
bibliografów  – od bibliografii narodowej retrospektywnej i  bibliografii spe‑
cjalnych, poprzez narodową rejestrację prowadzoną w  Bibliotece Narodowej, 
bibliografie zawartości czasopism, katalogi centralne, po bibliografie regionalne. 
Zjazdy nie zaowocowały gotowymi rozwiązaniami teoretycznymi w  zakresie 
bibliografii, ale merytoryczne dyskusje dotyczące bibliografii zawartości czaso‑
pism, bibliografii regionalnej, nauczania bibliografii czy odrębnego towarzystwa 
zrzeszającego bibliografów należy uznać za ważne postulaty środowiska w  za‑
kresie teorii, metodyki i  organizacji prac bibliograficznych. Kolejnym przykła‑
dem prób wyjścia naprzeciw oczekiwaniom grona bibliografów były działania 
podjęte przez lokalne koła ZBP.

2.2.2. Koła Związku Bibliotekarzy Polskich

Wkrótce po utworzeniu ZBP zaczęto organizować struktury lokalnych 
oddziałów. Ich zadania obejmowały: przygotowywanie posiedzeń naukowych 
i  prelekcji o  charakterze metodycznym, praktycznym, historycznym; promocję 
bibliotek; organizowanie kursów szkoleniowych dla bibliotekarzy bibliotek pub‑

jąc cztery rozwiązania: scentralizowanie prac w  Bibliotece Narodowej; opracowanie zawartości 
czasopism z własnego rejonu przez biblioteki (idea preferowana przez autora); scentralizowanie 
prac w  Bibliotece Narodowej, a  bibliotekom pozostawienie opracowania prasy codziennej; „ja‑
kiś podział według treści”. Prelegent zaproponował także przyznanie bibliotekom regionalnym 
„egzemplarza na żądanie”, który umożliwiłby kompletowanie literatury o regionie, wychodzącej 
poza jego granicami.

126 Pamiętnik I Zjazdu…, s. 57–58.
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licznych i  wycieczek do bibliotek; nawiązywanie współpracy międzynarodowej 
oraz publikowanie wydawnictw bibliotekarskich i bibliofilskich. 

Pierwszym powołanym do życia oddziałem było Koło Warszawskie, zało‑
żone 21 października 1917 roku. Interesującą działalność z  punktu widzenia 
bibliografii prowadziła w jego ramach utworzona 20 czerwca 1927 roku Sekcja 
Bibliotek Naukowych, do 14 maja 1928 roku pod przewodnictwem Mariana 
Łodyńskiego, a  od 18 listopada 1929 roku  – S. Rygla. Pierwszym terenowym 
oddziałem było powstałe 19 stycznia 1919 roku z inicjatywy Jana Augustyniaka 
z Biblioteki Publicznej w Łodzi Koło ZBP w Łodzi127; jego cele określono nastę‑
pująco: doskonalenie organizacji bibliotek, rozwój czytelnictwa oraz podnosze‑
nie poziomu wiedzy i umiejętności bibliotekarzy poprzez samodoskonalenie128. 
31 maja 1919 roku zwołano zebranie organizacyjne Koła Związku w  Krako‑
wie129. W Kole tym podjęto działania zmierzające do inwentaryzacji rękopisów, 
inkunabułów i starych druków130. W następnym roku powstały dwa kolejne od‑
działy: 13 marca Koło Poznańskie (od 26 marca 1928 roku funkcjonujące jako 
Koło Poznańsko ‑Pomorskie131), a  17  czerwca Koło Lwowskie pod kierunkiem 
L. Bernackiego132. W  1923 roku Helena Drège zainicjowała powołanie Koła 
w Wilnie133 – w styczniu wyłoniono Komitet Organizacyjny, a w maju Zarząd. 
Jako siódme 18 lutego 1935  roku powstało Koło Lubelskie134, a  ostatnie, Koło 
Śląskie135 z  siedzibą w  Katowicach, założono 17 marca 1937 roku (zostało do 

127 Według I. Nagórskiej archiwum Koła zaginęło w czasie II wojny światowej. I. Nagórska: 
Koło Łódzkie Związku Bibliotekarzy Polskich w latach 1919–1939 i jego przewodniczący Jan Augu‑
styniak. „Przegląd Biblioteczny” R. 31, z. 1 (1963), s. 1.

128 Ibidem, s. 2.
129 Por. szczegółowy protokół zebrania założycielskiego: Narodziny Koła Związku Biblioteka‑

rzy Polskich w Krakowie (31 maja 1919 r.). Kraków 1987. Por. też S. Kaszyński: O Stowarzyszeniu 
Bibliotekarzy Polskich. (Działalność Okręgu w Krakowie). Kraków 1977.

130 Por. np. S. Kaszyński: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Krakowie 1919–1979. Kra‑
ków 1980, s. 7–8.

131 J. Dydowicz, J. Gruss, M. Stempniewicz: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w  Po‑
znaniu w latach 1920–1968. Poznań 1968, s. 8.

132 Koła Poznańskie i Lwowskie nie działały tak prężnie, jak przewidywano, należało je za‑
tem w pewnym momencie reaktywować. J. Baumgart: Rzut oka na dzieje…, s. 298, 302.

133 Por. np. S. Burhardt: Z  działalności Wileńskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. 
„Ateneum Wileńskie” R. 8 (1931–1932), s. 414–416. W  pracach Koła Wileńskiego uczestniczyli 
znakomici bibliotekarze i bibliografowie: M. Brensztejn, M. Dzikowski, S. Burhardt, M. Ambros, 
H. Hleb ‑Koszańska, M. Kotwiczówna.

134 M. Gawarecka: Z  historii Lubelskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. „Bibliote‑
karz Lubelski” R. 12, nr 3–4 (36–47) (1967), s. 12; J. Smolarz: Półwiecze organizacji bibliotekar‑
skiej na Lubelszczyźnie 1935–1953. „Bibliotekarz Lubelski” R. 32, nr 118 (1987), s. 7. 

135 W  czasie II wojny światowej zaginęła dokumentacja i  tego Koła, zachowały się jedynie 
szczątkowe informacje na temat jego działalności. S. Bożek: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol‑
skich. Okręg Śląski w Katowicach. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” R. 5, nr 1–2 (1960), 
s. 55.
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niego włączone Koło Zagłębia Dąbrowskiego, utworzone 12 kwietnia 1931 roku 
w Będzinie). 

Incjatywy podejmowane przez członków tych kół przejawiały się w  kilku 
aspektach, ważnych z  punktu widzenia bibliografii. Najczęstszym sposobem 
promowania tematyki bibliograficznej były prelekcje i  odczyty. W  kołach 
terenowych skupiano się przede wszystkim na sprawach związanych z  ob‑
sługą informacyjną użytkowników (m.in. bieżąca rejestracja bibliograficzna, 
jej wpływ na inne narzędzia informacyjne oraz ogólne problemy dotyczące 
działalności bibliograficznej)136. Dlatego też np. w  Warszawie wkrótce po 
wprowadzeniu przepisów dotyczących egzemplarzy obowiązkowych podjęto 
kwestię bieżącej rejestracji bibliograficznej137. Od roku 1930 dyskutowano na 
temat „Urzędowego Wykazu Druków”138, w  Kole Warszawskim analizowano 
aktualną działalność Instytutu Bibliograficznego139. Ponadto podejmowano 
problematykę poszczególnych typów bibliografii, np. bieżącej bibliografii 
literatury pięknej140, bibliografii regionalnej141, księgarskiej142, zawartości czaso‑

136 20 kwietnia 1922 roku, podczas spotkania Koła Lwowskiego S. Vrtel ‑Wierczyński omówił 
założenia „Przewodnika Bibliograficznego” drukowanego jako dodatek do warszawskiej „Książ‑
ki”, a 5 maja 1936 roku, jako przewodniczący Koła Poznańsko ‑Pomorskiego, wygłosił odczyt Naj‑
ważniejsze zagadnienia i potrzeby naszej bibliografii. 

137 We wrześniu 1927 roku J. Muszkowski przedstawił referat Sprawa książki w nowej usta‑
wie prasowej, poświęcony rejestracji bibliograficznej w  świetle obowiązującego ustawodawstwa 
(ogłoszony w tym samym roku w „Przeglądzie Bibliotecznym”). Miesiąc później temat ten podjął 
M. Łodyński.

138 Świadczył o tym cykl wykładów w Kole Warszawskim: W. Lubeckiej Biblioteczne opraco‑
wywanie druków ulotnych a „Urzędowy Wykaz Druków” (24 marca), A. Kubickiej ‑Stanisławskiej 
Biblioteczne opracowywanie czasopism a  „Urzędowy Wykaz Druków” (6 maja), M. Głowińskiej 
Bibliografia regionalna a „Urzędowy Wykaz Druków” (27 maja), K. Mączyńskiego „Urzędowy Wy‑
kaz Druków” a niektóre zagadnienia praktyki bibliotecznej: a) dotychczasowe zastosowanie „Urzę‑
dowego Wykazu Druków” w  praktyce bibliotecznej, b) sprawa reorganizacji niektórych działów 
bibliotek w  związku z  „Urzędowym Wykazem Druków” (28 października). W  1935 roku w  Wil‑
nie problemem tym zajęły się J. Jantzenowa i  H. Drège, prezentując odczyt Uwagi o  indeksie 
do „Urzędowego Wykazu Druków”. Uwzględniając zainteresowania bieżącą bibliografią narodo‑
wą H. Hleb ‑Koszańskiej, można założyć, że jej referat O ciągłości bibliografii polskiej XX wieku 
z 1939 roku również dotyczył tej problematyki. 

139 C. Gutry w  referacie Zagadnienie Instytutu Bibliograficznego, ustawy i  egzemplarz obo‑
wiązkowy.

140 Nie zachowały się tytuły referatów wygłoszonych w Łodzi w latach 1920–1927, choć wia‑
domo, że dotyczyły zagadnień bibliografii literackiej. I. Nagórska: Koło Łódzkie Związku…, 
s. 2, 6.

141 W  Kole Poznańsko ‑Pomorskim referaty na ten temat wygłosili A. Wojtkowski (Biblio‑
grafia Historii Wielkopolski, 1934 rok), J. Spychalski (Bibliografia pomorsko ‑pruska, 1934 rok) 
i  Z.  Kawecka (Bibliografia regionalna za lata 1933–1937, 1939 rok). Z  kolei w  Kole Wileńskim 
W. Nowodworski wygłosił odczyt Najnowsza bibliografia do dziejów Prus Wschodnich i Zachod‑
nich (E. Wermkego) (1935 rok).

142 20 lutego 1934 roku w Kole Warszawskim K. Zieleniewski, C. Gutry i K. Włodarczyk wy‑
stąpili z referatem Przeszłość i zadania polskiej bibliografii księgarskiej.
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pism143 oraz centralnego katalogu czasopism zagranicznych144. Rzadziej były to 
zagadnienia dotyczące bibliografii z zakresu poszczególnych dziedzin wiedzy145 
i  tematów146, a  wyjątkowo kwestie organizacji bibliografii za granicą147, np. na 
Litwie148.

Drugi kierunek działalności referatowej stanowiły jubileusze przedstawicieli 
praktycznej i  teoretycznej bibliografii, m.in. Jana Daniela Janockiego z  okazji 
dwusetnej rocznicy urodzin149 i K. Estreichera z okazji setnej rocznicy urodzin, 
obchodzonej w 1927 i 1928 roku150. Sylwetkę tego bibliografa przypomniano też 

143 11 grudnia 1935 roku we Lwowie A. Semkowicz przedstawił własny projekt organizacji 
bibliografii literackiej i naukowej czasopism polskich w wystąpieniu Bibliografia treści czasopism 
polskich.

144 13 lutego 1933 roku w  Kole Warszawskim A. Kubicka ‑Stanisławska wygłosiła odczyt 
Organizacja pracy nad centralnym katalogiem czasopism zagranicznych w  polskich bibliotekach  
naukowych.

145 W  Kole Łódzkim J. Augustyniak zaprezentował referat Bibliografia bibliotekoznawstwa. 
Ten sam problem był omawiany podczas kursu bibliotekarskiego zorganizowanego w  dniach 
5–17 lutego 1924 roku przez Bibliotekę Publiczną w Łodzi pod opieką Wydziału Oświaty i Kul‑
tury Magistratu m. Łodzi. Kierownikiem kursu, o  ambicjach naukowych, był właśnie J. Augu‑
styniak. W 1935 roku, podczas zebrania w Wilnie, odczyt O bibliografii bibliotekarstwa polskiego 
wygłosił z kolei W. Piotrowicz. Nie jest znany zakres bibliografii, jakie analizowano w 1935 roku 
w trakcie zebrań Koła Wileńskiego. Najnowszych bibliografii dotyczyły komunikaty: F. Dziatli‑
kówny, M. Dzikowskiego, W. Eydrygiewiczówny, J. Jantzenowej, S. Lisowskiego, W. Nowodwor‑
skiego i R. Stefanowskiej.

146 W  1929 roku w  Kole Warszawskim K. Świerkowski przedstawił odczyt Bibliografia pa‑
miętników Edwarda Maliszewskiego i  jej recenzenci. Podczas wieczoru dyskusyjnego H. Lipska 
zainicjowała temat Bibliografia Biblioteki Jagiellońskiej (9 grudnia 1938 roku).

147 W  okresie sprawozdawczym 1930/1931 na zebraniu Koła Krakowskiego K. Dobrowolski 
przybliżył Index bibliographicus, którego drugie wydanie przedstawił S. Gliński z  Koła Wileń‑
skiego (12 maja 1932 roku). 10 maja 1925 roku M. Popowska z  tego Koła zaprezentowała odczyt 
O czasopismach bieżących bibliograficznych i bibliotecznych w języku francuskim.

148 23 stycznia 1933 roku w Kole Warszawskim K. Świerkowski przedstawił referat Bibliogra‑
fia litewska wczoraj i dziś.

149 22 listopada 1919 roku w Kole Krakowskim A. Birkenmajer zaprezentował odczyt O zbli‑
żającej się 200 ‑ej rocznicy urodzin Jana Daniela Janockiego. 

150 26 listopada 1927 roku Koło Warszawskie zorganizowało obchody z odczytami: S. Ptaszy‑
ckiego (Ze wspomnień osobistych o Karolu Estreicherze), J. Muszkowskiego (O stanowisko Karola 
Estreichera w dziejach badań literackich – tekst ten ukazał się również w formie broszury, War‑
szawa 1927), K. Świerkowskiego (Niektóre szczegóły z życiorysu Karola Estreichera). 22  listopada 
1927 roku miało miejsce posiedzenie Koła Krakowskiego, w trakcie którego W. Konczyńska wy‑
głosiła referat Garść wspomnień o  twórcy Bibliografii Polskiej w  stuletnią rocznicę jego urodzin. 
W Kole Lwowskim W.T. Wisłocki przedstawił wystąpienie Karol Estreicher, człowiek i dzieło. We 
Lwowie obchody z okazji setnej rocznicy urodzin K. Estreichera zorganizowało także Towarzy‑
stwo Miłośników Książki. 9 stycznia 1928 roku w Polskim Radio w Wilnie S. Rygiel dał odczyt 
o K. Estreicherze, a 23 marca 1928 roku na zebraniu Koła ZBP F. Koneczny zaprezentował referat 
Wspomnienia o  Estreicherze. Por. A. Gołda: Setna rocznica urodzin Karola Estreichera w  pol‑
skich publikacjach z lat 1927–1928. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2017, nr 1 (24), 
s. 11–28. DOI http://dx.doi.org/10.18778/0860 ‑7435.24.02.



1352.2. Związek Bibliotekarzy Polskich

podczas zebrań we Lwowie151 i w Łodzi152. W 1929 roku, w trzysta pięćdziesiątą 
rocznicę założenia Uniwersytetu Stefana Batorego w  Wilnie sprowadzono 
z  Paryża zwłoki Joachima Lelewela  – z  tej okazji zostały wygłoszone referaty 
w Kole Poznańsko ‑Pomorskim153 oraz Lwowskim154. W 1935 roku w Kole Kra‑
kowskim155 i Kole Lwowskim156 uczczono setną rocznicę śmierci Jerzego Samuela 
Bandtkiego, a w 1936 roku w Warszawie – pamięć Gabriela Korbuta157. Na zebra‑
niach omawiano też dokonania innych bibliografów, np. Feliksa Bentkowskiego 
(w  Wilnie158), Mikołaja Malinowskiego (w  Krakowie159), teoretyka bibliologii 
Pawła Jarkowskiego (we Lwowie160).

Podczas spotkań Kół Związku Bibliotekarzy Polskich pojawiło się też kilka 
ważnych głosów dotyczących teorii bibliografii. S. Vrtel ‑Wierczyński w referacie 
O egzemplarzach obowiązkowych w Polsce w chwili obecnej i bibliografii oficjalnej 
(20 grudnia 1919)161 podjął rozważania na temat istoty bibliografii narodowej. 
Kilkakrotnie poruszano problematykę teorii bibliografii regionalnej, np. w Kole 
Wileńskim Maria Głowińska wygłosiła referat O  bibliografii regionalnej 
(26 września 1930; druk w „Przeglądzie Bibliotecznym”), a W. Olszewicz w re‑
feracie Bibliografia regionalna i  rejonowa (w  roku sprawozdawczym 1935/1936) 
przedstawił swoje stanowisko na temat organizacji i  teorii spisów tego rodzaju 
(w 1936 roku ogłosił tę opinię w „Zaraniu Śląskim”). Nie jest znana treść kilku 
innych wystąpień, w  których prawdopodobnie mogły się pojawić ustalenia 
o  charakterze teoretycznym: Marii Popowskiej Pierwsze próby bibliografii 
przedmiotowej w  XVII wieku (3 czerwca 1927) i  Sergiusza Arseniewa Pierwszy 

151 31 marca 1936 roku w Kole Lwowskim W.T. Wisłocki zaprezentował wystąpienie Stosunki 
Karola Estreichera z Edwardem Jelinkiem.

152 W okresie sprawozdawczym 1937/1938 referat J. Stankiewiczowej Estreicher i  jego biblio‑
grafia.

153 A. Wojtkowski i Z. Mocarski – Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografii i bibliotekoznaw‑
stwa. Z powodu powrotu prochów Lelewela do kraju. Referat ten Z. Mocarski wygłosił 18 listopada 
na uroczystym posiedzeniu Koła oraz 22 listopada na zebraniu Towarzystwa Bibliofilów im. Le‑
lewela w  Toruniu. Tekst został także ogłoszony drukiem: Z. Mocarski: Joachim Lelewel jako 
teoretyk bibliografii i bibliotekoznawstwa. „Mestwin” R. 5, nr 9 (1929), s. 5–7.

154 Cykl referatów E. Kiernickiego, W.T. Wisłockiego i  K. Tyszkowskiego, poświęconych 
J. Lelewelowi.

155 Życie i prace J. S. Bandtkiego A. Birkenmajera (1935/1936).
156 28 listopada 1935 roku referat wygłosił F. Pajączkowski.
157 Sylwetkę bibliografa zaprezentowali T. Mikulski, J. Michalski i K. Świerkowski. 
158 Odczyt W. Mermelszteina Feliks Bentkowski jako bibliograf (27 października 1932).
159 Referat J. Korpały Malinowski jako bibliograf (wydrukowany w „Silva Rerum” w 1928 roku).
160 W okresie sprawozdawczym 1930/1931 S. Inglot przedstawił referat Bibliologia Pawła Jar‑

kowskiego.
161 Przedrukowany referat: S. Vrtel ‑Wierczyński: O  egzemplarzu obowiązkowym... Prze‑

mówienie zatytułowane Organizacja bibliografii w  Polsce, poświęcone sprawom bibliografii, 
S. Vrtel ‑Wierczyński wygłosił też na posiedzeniu Wydziału Filologicznego Towarzystwa Nauko‑
wego we Lwowie 7 lutego 1921 roku. 
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tom encyklopedii bibliologicznej (1935) z  Koła Wileńskiego; K. Świerkowskiego 
Zagadnienia bibliografii i bibliografiki polskiej (17 września 1935) z Koła Lwow‑
skiego; Janiny Racięckiej Podstawy teoretyczne bibliografii polskiej (1938/1939) 
z Koła Łódzkiego. Na uwagę zasługuje wygłoszony w 1936 roku podczas zebra‑
nia Koła Wileńskiego referat A. Łysakowskiego Pojęcie bibliologii według Živnego 
i  Otleta oraz zaprezentowany tam rok później referat Stanisława Lisowskiego 
Rozważania bibliologiczne na tle pracy Rulikowskiego „Księgoznawstwo”. 

Oceniając tę formę działalności organizacji, trzeba podkreślić, że najciekaw‑
sze były obrady Kół: Warszawskiego, Krakowskiego, Lwowskiego i Wileńskiego. 
Choć liczba referatów nie była imponująca (poza Kołem Wileńskim162), a  te‑
matyka bibliograficzna z  pewnością nie dominowała na zebraniach, stanowiąc 
jedynie uzupełnienie bieżących problemów, z  jakimi stykali się bibliotekarze, 
to dobór tematów był interesujący. Obejmował zagadnienia dziejów bibliografii 
(zwłaszcza dokonań K. Estreichera) i współczesnych narzędzi bibliograficznych. 
W  Kole Lwowskim i  Kole Krakowskim163 referaty wygłaszane podczas zebrań 
dotyczyły w  większości dziejów bibliografii, z  elementami teorii J. Lelewela 
i  P.  Jarkowskiego; w  sprawie bibliografii regionalnej i  narodowej wypowiadali 
się W. Olszewicz i S. Vrtel ‑Wierczyński. W Kole Poznańsko ‑Pomorskim tematy 
bibliografii regionalnej podejmowali Z. Kawecka z  Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu, Andrzej Wojtkowski, historyk i bibliograf Wielkopolski i Poznania, 
oraz Jan Spychalski, lokalny biograf i publicysta. Najszerszy zakres tematyczny 
charakteryzował odczyty wygłaszane podczas obrad Koła Wileńskiego  – doty‑
czyły one dziejów bibliografii, współczesnych poglądów na przedmiot biblio‑
grafii w ujęciu Paula Otleta, Ladislava Jana Živnego, M. Rulikowskiego, czy też 
bibliografii regionalnej w wystąpieniu M. Głowińskiej. Ten właśnie ośrodek – na 
podstawie zachowanej dokumentacji – można uznać za najprężniej rozwijający 
działalność odczytową w zakresie bibliografii, w tym jej teorii.

Drugim przejawem zainteresowania członków Kół ZBP problematyką biblio‑
grafii były ogłaszane przez nich wydawnictwa. Szeroko zakrojoną działalność 
edytorską prowadziło Koło Lwowskie, ogłaszając drukiem przede wszystkim 
spisy bibliograficzne oraz  – wspólnie z  Towarzystwem Miłośników Książki  – 
Bibliografię polskich druków lwowskich XVI–XVIII wieku pod redakcją Rudolfa 
Kotuli (Lwów 1928). W tym samym roku podjęto decyzję w sprawie publikacji 
wydawnictwa ciągłego z pracami członków Koła z zakresu bibliotekarstwa i bi‑
bliografii. Pierwszy i jedyny tom, pt. „Lwowskie Studia Biblioteczne”, ukazał się 
w 1932 roku (tryb wydawniczy przyspieszył zbliżający się III Zjazd Bibliotekarzy). 
W  trzecim dziale czasopisma, nazwanym Materiały bibliograficzne, zamiesz‑
czono tekst Uzupełnienie części III. Estreichera. Z  zasobów Ossolineum Eugenii 

162 Sekretarz Koła S. Burhardt odnotował wszystkie referaty wygłoszone w latach 1923–1932. 
S. Burhardt: Wileńskie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich. W: Biblioteki wileńskie. Praca 
zbior. pod red. A. Łysakowskiego. Wilno 1932, s. 189–192.

163 S. Kaszyński: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich…, s. 15.
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Kurkowej oraz Pokłosie poloniców we Włoszech. Bibliografia za lata 1914–1931 
Waleriana Preisnera. Było to właściwie jedyne czasopismo okresu dwudziesto‑
lecia, w  którym odrębną część przeznaczono na materiały poświęcone stricte 
bibliografii – i nie był to dział bibliografii o charakterze rejestracji bieżącej bądź 
krytycznej. Koło Lwowskie publikowało też własną serię – „Prace Bibliograficzne 
Koła Związku Bibliotekarzy we Lwowie”. W  jej ramach ukazały się dwa tomy: 
Przegląd treści „Chimery” 1901–1907 E. Kurkowej (Lwów 1936) i Przegląd treści 
„Museionu” 1911–1913 Aleksandra Semkowicza (Lwów 1937). Zaplanowano 
wydanie kolejnych spisów treści czasopism („Czasopismo Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich”, „Lamus”, „Rydwan”, „Sfinks”, „Świat Słowiański”, „Życie”), 
nie udało się jednak zrealizować tego zamiaru. Taka zawartość serii mogła wy‑
nikać z chęci przyspieszenia prac nad bibliografiami zawartości czasopism – już 
podczas I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich W.T. Wisłocki, pracownik Ossolineum, 
zwolennik monograficznego opracowania periodyków, zapowiedział powstanie 
tego typu wykazów.

Serie wydawnicze ogłaszały też: Koło Krakowskie (od 1925 roku) i  Koło 
Warszawskie (od 1928 roku). W ramach serii „Prace Biblioteczne Krakowskiego 
Koła Związku Bibliotekarzy Polskich” do 1938 roku ukazały się przede wszyst‑
kim spisy inwentarzowe, a więc wyniki zobowiązań przyjętych przez członków 
Koła. Dla bibliografów interesujący był Słownik pseudonimów i  kryptonimów 
pisarzy polskich oraz Polski dotyczących autorstwa Adama Bara, opracowany 
przy współudziale W.T. Wisłockiego (T. 1–3, Kraków 1936–1938). Serię „Wydaw‑
nictwa Koła Warszawskiego Związku Bibliotekarzy Polskich” zainaugurowało 
wydanie publikacji K. Świerkowskiego Karol Estreicher. Bibliografia prac jego 
i  literatury o  nim (Warszawa 1928), związanej ze wspomnianymi obchodami 
jubileuszu Estreicherowskiego. Prace bibliograficzne w  seriach miały więc cha‑
rakter tradycyjnych spisów bądź pomocy dla bibliografów praktyków.

Najważniejszym przedsięwzięciem Koła Krakowskiego na polu wydawniczym 
było opracowanie, na prośbę Rady ZBP, projektu bibliotekarskiego czasopisma 
naukowego – „Przeglądu Bibliotecznego”. W skład pierwszej redakcji w okresie 
II Rzeczypospolitej weszli: E. Kuntze (redaktor)164, A. Birkenmajer (zastępca) 
i  Józef Grycz (sekretarz)165. Zadaniem periodyku miało być jak najdokładniej‑
sze, jak najbardziej rzetelne odzwierciedlenie bibliotekarskiej rzeczywistości. 
Publikowane w  nim teksty miały mieć charakter dynamiczny, czyli nie tylko 
obrazować to, co jest, ale stawiać nowe pytania i pomagać w realizacji nowych 
wyzwań166. Jak wynika z  analizy przeprowadzonej przez Zbigniewa Gruszkę, 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego w „Przeglądzie Bibliotecznym” za‑

164 I. Turowska ‑Bar: Edward Kuntze jako redaktor „Przeglądu Bibliotecznego” 1927–1948. 
„Przegląd Biblioteczny” R. 25, z. 2 (1967), s. 110–130.

165 S. Kaszyński: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich…, s. 11.
166 J. Grycz: Pierwsze dziesięciolecie „Przeglądu Bibliotecznego”. „Przegląd Biblioteczny” 

R. 11, z. 1 (1937), s. 12.
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mieszczano przede wszystkim materiały na temat bibliotekarstwa. Procentowy 
udział tekstów z zakresu bibliografii nie był może znaczący (9,4%)167, ale na łamach 
pisma ukazały się prace poświęcone bibliografii regionalnej, autorstwa Michała 
Brensztejna, M. Głowińskiej, A. Łysakowskiego, Z. Mocarskiego, W. Olszewicza 
i Beatrycze Żukotyńskiej. Ich autorzy próbowali ustalić nową terminologię tego 
rodzaju bibliografii oraz określić cele spisów bibliograficznych.

Podejmowane w  pozostałych kołach działania wydawnicze były dość 
skromne. W Wilnie w ramach prac związanych z bibliografią warto wspomnieć 
opublikowanie Wileńskiej Bibliografii Regionalnej A. Łysakowskiego na II Zjazd 
Bibliofilów Polskich. W  zakresie własnej działalności edytorskiej ogłoszono 
referat S. Rygla Estreicher a  Wilno (Wilno 1928), a  ponadto Karol Estreicher  – 
Druga Ulotka (portret światłodrukowy). Lubelskie Koło wydawało „Biuletyn 
Koła Lubelskiego Z.B.P.”, ogłaszając w  nim m.in. Bibliografię bibliotekarstwa 
i  czytelnictwa, zebraną na podstawie materiałów, znajdujących się w Centralnej 
Bibliotece Pedagogicznej Kur. Okr. Szk. Lubelskiego.

Problematyka bibliograficzna była też obecna na organizowanych przez koła 
kursach dla bibliotekarzy. W tym zakresie najaktywniejsze były okręgi: łódzki168, 
warszawski i wileński169. Zagadnienia bibliografii ogólnej w służbie bibliotekarza 
oraz bibliografii bibliotekoznawstwa170 podjęto w  1924 roku, podczas kursu 
współorganizowanego przez Koło Łódzkie z  Wydziałem Oświaty i  Kultury 
Magistratu m. Łodzi. W 1935 roku, podczas miesięcznego kursu doszkalającego 
bibliotekarzy, w ramach godzin wykładowych przewidziano również zagadnie‑
nia bibliograficzne. Były to jednak zaledwie dwie godziny wykładu z bibliografii 
ogólnej oraz dwie z zakresu bibliografii nauk społecznych, historycznych, histo‑
rii literatury i  literatury dla dzieci i  młodzieży (a  także wybranych zagadnień 

167 Teoria bibliotekarstwa  – 29,2%, zagadnienia organizacyjne  – 15,1%, historia bibliotek 
i  bibliotekarzy  – 14,2%, księgoznawstwo  – 12,3%, egzemplarz obowiązkowy  – 6,6%, artykuły 
specjalne i  sprawozdawcze – 5,7%, kształcenie bibliotekarzy – 4,7%, zagadnienia statystyczne – 
2,8%. Z. Gruszka: „Przegląd Biblioteczny”. Monografia. Łódź ; Warszawa 2012, s. 58–59. W ciągu 
pierwszych dziesięciu lat istnienia czasopisma ukazały się cztery teksty poświęcone bibliogra‑
fii (7% całości). Z  analizy treści wykonanej przez W. Wieczorka wynika, że najwięcej miejsca 
na łamach periodyku zajmowały zagadnienia ogólnobibliotekarskie. Autor nie zanotował prób 
zasadniczych wypowiedzi na temat teorii bibliografii, z  czym nie do końca można się zgodzić. 
W. Wieczorek: Rola „Przeglądu Bibliotecznego” w teorii i praktyce bibliotekarstwa lat 1927–1939. 
„Przegląd Biblioteczny” R. 37, z. 2–3 (1969), s. 208.

168 Podczas prowadzonych od 1922 roku kursów przybliżono przede wszystkim kwestie 
związane z  pracą bibliotekarską, zarządzaniem zbiorami i  obsługą użytkowników. A. Kempa: 
Siedemdziesiąt lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi (1919–1989). W: 70 lat Stowarzy‑
szenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi 1919–1989. Materiały z sesji naukowej. Pod red. J. Andrze‑
jewskiego. Łódź 1992, s. 81.

169 J. Adlerowa: Organizacja szkolnictwa bibliotekarskiego w Polsce w latach 1919–1939. „Bi‑
bliotekarz” R. 24, nr 4 (1957), s. 105.

170 J. Augustyniak: Z  doświadczeń pedagogicznych bibliotekarza. „Przegląd Biblioteczny”, 
R. 3, z. 4 (1929), s. 462–464.
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z psychologii ogólnej, działalności pedagogicznej bibliotek, a przede wszystkim 
organizacji biblioteki publicznej)171. Kolejne takie kursy odbyły się w  1936, 
a ostatni w 1938 roku172. 

Zasady bibliografii i bibliografie specjalne (zwane szczegółowymi) omawiano 
na kursach zorganizowanych przez Koło Warszawskie (od 1928 roku) oraz przez 
powstałą w  1929 roku Poradnię Biblioteczną173. Kursami Poradni kierowała 
Wanda Dąbrowska, natomiast Kazimiera Wilczyńska była odpowiedzialna za 
treści bibliograficzne podczas kursów dokształcających w 1930 i 1931 roku. Do‑
konała wówczas przeglądu źródeł bibliograficznych krajowych i zagranicznych, 
ogólnych i  specjalnych174, a  także przeglądu historycznego spisów bibliogra‑
ficznych przed K. Estreicherem. Podczas zajęć: źródła bibliograficzne polskie 
przedstawiła m.in. rolę bibliografii w  pracy bibliotekarzy, teorię spisu biblio‑
graficznego, jego rodzaje i  zastosowanie175. Program kursu został uzupełniony 
o literaturę oraz wybór bibliografii poszczególnych narodów. 

Działacze Koła Warszawskiego propagowali jeszcze jedną formę edukacji. Po 
wprowadzeniu egzaminów na stanowiska bibliotekarskie w  1930 roku, zaczęli 
organizować specjalne kursy doszkalające dla osób przygotowujących się do 
nich, np. cykl jedenastu dwugodzinnych wykładów w 1937 roku (trwających od 
23 kwietnia do 5 maja), wśród których znalazł się program K. Świerkowskiego 
O bibliografii176. 

Z  kolei przedstawiciele Koła Wileńskiego latem 1938 roku w  Werkach 
niedaleko Wilna zorganizowali kurs dokształcający dla pracowników bibliotek 
naukowych i  dużych ogólnokształcących  – szkolnych i  oświatowych. Poziom 
kursu, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia nauki, był bardziej zaawanso‑
wany niż poziom tradycyjnych kursów. Wykładano na nim podstawy metodolo‑
gii, omawiano piśmiennictwo fachowe, ukazywano możliwości rozwiązywania 
problemów, przygotowując słuchaczy do samodzielnej pracy, studiowania 
i  opracowywania różnorodnych zagadnień. Zajęcia prowadzili wybitni przed‑
stawiciele bibliologii i  bibliotekarze specjaliści: M. Łodyński, Karol Piotrowicz, 
A. Łysakowski (kierownik kursu), A. Birkenmajer, Józef Siemieński, Jadwiga 

171 Ogółem 68 godzin (29 godzin wykładów teoretycznych, 24 godziny ćwiczeń oraz 15 go‑
dzin wycieczek). Kształcenie bibliotekarzy w Łodzi. „Bibliotekarz” R. 6, nr 1–2 (1934–1935), s. 26.

172 Łódź. Kurs bibliotekarski. „Bibliotekarz” R. 7, nr 2 (1935–1936), s. 30.
173 W  latach 1933–1934 Poradnia Biblioteczna przestała organizować kursy, wsparła za to 

działania Prywatnej Jednorocznej Koedukacyjnej Szkoły Bibliotekarskiej Magistratu m.st. War‑
szawy przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy (opracowanie programów kursów, oddelegowa‑
nie prelegentów i wykładowców).

174 Poradnia Biblioteczna Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. Kursy bibliote‑
karskie. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 3, nr 2 (1931–1932), s. 37.

175 A. Niemczykowa: Pani Mira – Kazimiera Wilczyńska. W: Śladami edukacji bibliotekar‑
skiej. Red. t. H. Zasadowa. Warszawa 1995, s. 95.

176 Cykl wykładów dla pracowników bibliotecznych. „Bibliotekarz” R. 9, nr 3–4 (1937–1938), 
s. 84.
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Karwasińska, Bolesław Olszewicz, S. Lisowski, Zofia Ciechanowska oraz Józef 
Janiczek. Co jednak znamienne, mimo że np. podczas ogólnopolskich zjazdów 
bibliotekarzy bibliografię traktowano jako pomoc w  podjęciu pracy naukowej, 
to w trakcie wileńskiego kursu nie poświęcono jej odrębnego miejsca177. Jedynie 
M. Łodyński, przedstawiając zasady gromadzenia zbiorów, podkreślił służebną 
rolę spisów bibliograficznych, a  A. Łysakowski, omawiając katalogi rzeczowe, 
wspomniał o  bibliografiach rzeczowych (moderował też dyskusję na temat 
udzielania informacji bibliograficznych)178.

Działalność dydaktyczna lokalnych Kół ZBP przyjmowała formy kursów dla 
bibliotekarzy bibliotek naukowych, osób rozpoczynających pracę oraz przygoto‑
wujących się do egzaminów zawodowych. Treści kursów objęły przede wszyst‑
kim zagadnienia bibliotekarskie, a  bibliografia stanowiła użyteczne narzędzie 
w codziennej pracy bibliotekarzy.

Wyjątkowym aktem zainteresowania zagadnieniami bibliografii, łączonej 
w  pracy bibliotecznej z  działalnością informacyjną w  terenowych kołach ZBP, 
było otwarcie w listopadzie 1936 roku w Wilnie (w lokalu Biblioteki im. Toma‑
sza Zana) Poradni Samokształceniowej i Bibliotecznej. Zadaniem pracowników 
Poradni była pomoc samoukom oraz tym, którzy chcieli organizować biblioteki 
na terenie Wileńszczyzny. Udzielano porad uczniom, studentom, nauczycielom, 
bibliotekarzom szkolnym i instruktorom. W ramach codziennych działań wyko‑
nywano kwerendy bibliograficzne oraz sporządzano wykazy książek i artykułów 
dla pracowników oświaty pozaszkolnej wileńskiego kuratorium179. W  Warsza‑
wie, Katowicach i Wilnie koła podjęły też inicjatywy mające na celu stworzenie 
lub współtworzenie nowych narzędzi, np. katalogu centralnego księgoznawstwa 
bibliotek warszawskich i  bibliografii zawartości czasopism bibliograficznych180; 
„Wykazu Literatury Bieżącej o  Śląsku” z  1938 roku (powstałego na zlecenie 
Komisji Statystyki Produkcji Wydawniczej przy Radzie ZBP, do którego ma‑
teriały181 zbierali i  redagowali członkowie Koła Śląskiego); bibliografii filologii 
klasycznej182. 

177 Pomysłodawca programu kursu, M. Łodyński, przewidział jednak zagadnienia związane 
z bibliografią na usługach bibliotek i bibliotekarzy. Por. M. Ł. do A. Ł. Warszawa 26.4.1938. W: Bi‑
bliotekarstwo polskie 1925–1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Wyboru listów Ada‑
ma Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i  Heleny Hleb ‑Koszańskiej dokonała, 
wstępami, przypisami i indeksem opatrzyła M. Dembowska. Warszawa 1995, s. 161.

178 A. Łysakowski: Sprawozdanie z wakacyjnego kursu bibliotekarskiego Związku Biblioteka‑
rzy Polskich 3–24 lipca 1938 r. „Przegląd Biblioteczny” R. 12, z. 4 (1938), s. 312.

179 Koło Wileńskie. „Bibliotekarz” R. 10, nr 7 (1938), s. 86.
180 Koło Warszawskie Zw. Bibl. Polsk. „Bibliotekarz” R. 10, nr 3–5 (1938), s. 47.
181 D. Kot: Bibliotekarski Ruch Stowarzyszeniowy w okręgu katowickim 1937–1987. Katowice 

1992, s. 8.
182 K. Świerkowski: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. „Bibliotekarz” R. 8, nr 3–5 

(1936–1937), s. 44–45; IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 
roku. Protokoły. Oprac. K. Świerkowski. Kraków ; Warszawa 1937, s. 37–42.



1412.3. Projekt Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego

Działalność Kół Związku w  zakresie szerzenia wiedzy bibliograficznej była 
zatem zróżnicowana. Na rozwój teorii bibliografii największy wpływ miały 
zebrania, na których przedstawiano problemy historii, teorii (także samej teorii 
bibliologii), metodyki i organizacji. Ich wkładu w rozwój kultury bibliograficznej 
dwudziestolecia międzywojennego nie można jednak przeceniać, gdyż udział 
w nich bibliotekarzy był niewielki, o czym świadczą choćby wzmianki zamiesz‑
czone w kronice na łamach „Silva Rerum”. Spotkania te stanowiły zarazem po‑
twierdzenie nierozerwalnej więzi łączącej pracę zawodową bibliotekarzy z prak‑
tyką bibliograficzną. Można zakładać, że pomogły w  ugruntowaniu w  gronie 
bibliotekarzy wiedzy bibliograficznej, podobnie jak programy kursów dotyczące 
roli bibliografii w  obsłudze informacyjnej użytkowników instytucji. Trudno 
natomiast, wobec braku stosownych źródeł, stwierdzić, na ile powszechna wśród 
członków Kół ZBP była świadomość podstaw teoretycznych dyscypliny. Z uwagi 
na niewielki krąg teoretyków bibliografii, wywodzących się często z ZBP, można 
ostrożnie założyć, że kwestie te były interesujące tylko dla ograniczonej liczebnie 
grupy członków Związku.

2.3. Projekt Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego

Z  postulatem utworzenia Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego wystą‑
pił  – jak zaznaczono wcześniej  – T. Sterzyński w  1928 roku, podczas I  Zjazdu 
Bibliotekarzy Polskich we Lwowie183. Na świecie tego typu organizacje działały 
od końca wieku XIX. W Polsce słabość ZBP nie sprzyjała rozwojowi wielu form 
organizacji i  zrzeszeń pracowników książki184. Od lat dwudziestych XX wieku 
funkcjonowały jednak stowarzyszenia bibliofilów i miłośników książki185. Świa‑
towy kryzys gospodarczy w latach trzydziestych XX wieku wyraźnie zahamował 
ich funkcjonowanie. Dlatego koncepcja T. Sterzyńskiego nie miała większych 
szans na realizację, warto jednak przedstawić jej założenia.

Według planu Polskie Towarzystwo Bibliograficzne miało przejąć część 
obowiązków dopiero co powołanego Instytutu Bibliograficznego, poprzez 
prowadzenie prac bibliograficznych odmiennych od tych, jakie zamierzano po‑
wierzyć Instytutowi. Towarzystwo miało być organizacją zawodową jednoczącą 
bibliografów (stąd np. propozycja zarejestrowania fachowców). Miało pełnić 
funkcje koordynatora i inicjatora prac z zakresu bibliografii polskiej. Tu jednak 
T. Sterzyński nie podał stosownych przykładów, a należy pamiętać, że najważ‑

183 T. Sterzyński: Projekt utworzenia Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego (streszczenie 
referatu). W: Pamiętnik I Zjazdu…, s. 70–71.

184 Świadczyć o  tym może choćby okresowe zawieszanie działalności terenowych kół 
Związku.

185 Z XVII wieku wywodziły się natomiast zrzeszenia pracowników drukarń, a z XVIII wie‑
ku – zrzeszenia introligatorów.
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niejsze dla kraju spisy bieżącej i  retrospektywnej bibliografii narodowej miały 
powstawać w Instytucie Bibliograficznym. 

Ponadto Polskie Towarzystwo Bibliograficzne miało być organizacją o  cha‑
rakterze naukowym, z zadaniami charakterystycznymi dla tego typu placówki, 
dotyczącymi przede wszystkim promocji kultury bibliograficznej, czyli upo‑
wszechniania społecznego znaczenia bibliografii. Jego członkowie mieli „upra‑
wiać teorię bibliografii, celem podniesienia poziomu i  wysubtelnienia techniki 
bibliograficznej”186. Pomysłodawca planował, by Towarzystwo, chcąc zrealizować 
omówione wcześniej założenia, zostało zobowiązane do ogłaszania wzorcowych 
bibliografii, podręczników i  instrukcji bibliograficznych, czasopisma fachowego 
z  tekstami z  zakresu teorii i  organizacji bibliografii oraz do popularyzowania 
swych poczynań na łamach prasy, podczas odczytów i  konferencji. T. Sterzyń‑
ski wyraźnie podkreślił w  swoim projekcie, że w  myśl „zasady koncentracji” 
zadań związanych z bibliografią z kompetencji Towarzystwa należało wyłączyć 
bibliologię jako odrębną dyscyplinę, mającą swoje własne problemy, postulaty 
i metody187. 

Podczas krótkiej dyskusji, jaka wywiązała się po tym wystąpieniu, środo‑
wisko bibliografów  – reprezentowane przez teoretyka bibliografii, S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego, oraz praktyka bibliografii i  historyka książki, A. Birkenma‑
jera  – nie przedstawiło jednomyślnego stanowiska. Ten pierwszy zasugerował, 
by prace Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego zogniskować nie tylko na 
bibliografii, ale i na bibliologii188, co zapewne było podyktowane chęcią skupienia 
w  jednej, ogólnopolskiej organizacji wszystkich zagadnień teoretycznych zwią‑
zanych z  naukami o  książce. Drugi z  dyskutantów stanął w  obronie koncepcji 
T.  Sterzyńskiego, przypominając o  istnieniu periodyków częściowo poświęco‑
nych bibliologii („Exlibris”, „Przegląd Biblioteczny”), stowarzyszeń (Towarzy‑
stwo Miłośników Książki, ZBP), gdy bibliografia pozbawiona była tego typu 
zaplecza189. Zatem za w pełni zasadne uznał powołanie organizacji skupionej na 
prowadzeniu prac bibliograficznych. 

J. Muszkowski zaproponował natomiast, by utworzenie Polskiego Towa‑
rzystwa Bibliograficznego powierzyć projektodawcy. Ostatecznie w  komisji 
porządkującej sprawy powołania Towarzystwa znaleźli się, poza T. Sterzyńskim, 
J. Muszkowski, K. Piekarski, S. Vrtel ‑Wierczyński oraz W.T. Wisłocki.

Projekt ten nie wzbudził poza Zjazdem zainteresowania środowiska, nie 
omawiano go na łamach ówczesnych periodyków, nawet tych o  charakterze 
bibliograficzno ‑recenzyjnym. Wobec braku danych, wypowiedzi i dokumentów 
świadczących o  jakichkolwiek działaniach związanych z powstaniem Towarzy‑

186 T. Sterzyński: Projekt utworzenia Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego…, s. 70.
187 Ibidem, s. 70.
188 Jeszcze w  powojennej Teorii bibliografii w  zarysie  – jak wspomniano we Wstępie  – dał 

obraz nie tyle teorii tytułowej dyscypliny, co bibliologii.
189 Dyskusja. W: Pamiętnik I Zjazdu…, s. 71
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stwa, trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego nie doszło do jego ustanowienia. 
Można jedynie zakładać, że przyczynił się do tego brak możliwości finansowych 
w  związku z  ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym, ponadto brak więk‑
szego doświadczenia organizacyjnego, a  przede wszystkim pilniejsze zadania 
bibliograficzne. Fakt, że prace nie zostały podjęte, znajduje potwierdzenie w wy‑
powiedzi J. Muszkowskiego podczas II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  1929 
roku  – przyznał on wówczas, iż Towarzystwa nadal nie zawiązano, i  poprosił 
o przedłużenie mandatu dla komisji projektowej190. 

Pośrednio z  problemem powołania Polskiego Towarzystwa Bibliograficz‑
nego związana była  – już zasygnalizowana  – wypowiedź A. Birkenmajera 
i  K.  Piekarskiego na II Zjeździe Bibliotekarzy Polskich. Przesłali oni na ręce 
organizatorów wniosek W  sprawie Zjazdów Bibliografów Polskich, proponując, 
by tematykę bibliograficzną wykreślić ze zjazdów bibliotekarskich. Miała się 
ona stać przedmiotem zjazdów bibliograficznych skorelowanych ze zjazdami 
bibliotekarskimi i  bibliofilskimi. Na dowód swoich postulatów stwierdzili, 
że tematyka bibliograficzna, choć związana z  zajęciami bibliotekarskimi, nie 
stanowi ich „bezpośredniego terenu pracy”, będąc jedynie instrumentem, a nie 
przedmiotem specjalności bibliotekarzy – z czym można się zgodzić. Tematyka 
ta była istotna nie tylko dla bibliotekarzy, ale i  dla historyków, historyków 
literatury, przedstawicieli nauk społecznych, technicznych i  innych. W  trakcie 
I Zjazdu Bibliotekarzy w obradach sekcji bibliograficznej wzięło udział niewielu 
bibliotekarzy, za to licznie uczestniczyli w  nich przedstawiciele innych nauk. 
Wobec tego  – zdaniem postulujących  – z  programu należało wyłączyć zagad‑
nienia bibliograficzne jako niezwiązane ściśle z bibliotekarstwem czy bibliologią, 
by umożliwić uczestnictwo w  obradach szerokiemu audytorium. Dowodem na 
słuszność tych planów miał być właśnie opracowany przez T. Sterzyńskiego pro‑
jekt powołania Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego, świadczący  – według 
K. Piekarskiego i A. Birkenmajera – o odrębności zadań ZBP i Towarzystwa. To 
właśnie Polskie Towarzystwo Bibliograficzne miało być organizatorem spotkań 
bibliografów191.

Podczas II Zjazdu Bibliotekarzy zaplanowano nawet zebranie członków 
mającego się konstytuować Towarzystwa – podczas pierwszego i drugiego dnia 
obrad192. W  Pamiętniku Drugiego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  Poznaniu 

190 Pamiętnik Drugiego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  Poznaniu 29.V–2.VI.1929 r. Kraków 
1929, s. 133.

191 A. Birkenmajer, K. Piekarski: W sprawie Zjazdów Bibliografów Polskich. W: Pamiętnik 
Drugiego Zjazdu…, s. 134. O  tym, że projekt utworzenia Polskiego Towarzystwa Bibliograficz‑
nego potraktowano poważnie, świadczył apel A. Łysakowskiego, by do czasu utworzenia Towa‑
rzystwa zjazdy bibliotekarzy i  bibliografów nadal odbywały się wspólnie. Pamiętnik Drugiego 
Zjazdu…, s. 135.

192 Komunikat w  sprawie II ‑go Zjazdu Bibliotekarzy Polskich. „Przegląd Biblioteczny” R. 3, 
z. 2 (1929), s. 248.
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29.V–2.VI.1929 r. (Kraków 1929) brak jednak wzmianki na ten temat. O tym, że 
projekt T. Sterzyńskiego pozostał jedynie w  fazie planów, świadczy wypowiedź 
C. Gutrego, który w  czasie obrad IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  1936 
roku powrócił w dyskusji do sprawy powołania Towarzystwa. Zwrócił wówczas 
uwagę, że działalność tego typu organizacji wpłynęłaby pozytywnie na rozwój 
ruchu bibliograficznego193. Nie ulega wątpliwości, iż pobudziłaby ona rozkwit 
form organizacyjnych bibliografii, mogąc oddziaływać na przyspieszenie prac 
z  zakresu metodyki i  teorii dyscypliny. Ponieważ nie została ustanowiona  – 
a  dziś można jedynie domniemywać, jakie były tego przyczyny  – bibliografia 
jako nauka została pozbawiona właściwych podstaw organizacyjnych, Instytut 
Bibliograficzny pełnił bowiem jedynie funkcje praktyczne, wywiązując się ze 
zobowiązań opracowania w zamierzeniach kompletnej rejestracji bieżącej, a po 
części rejestracji retrospektywnej.

2.4. Ośrodki informacji bibliograficznej

W  Polsce w  dwudziestoleciu międzywojennym nie utworzono, co prawda, 
oddzielnej organizacji ani towarzystwa bibliograficznego, ale powołano do życia 
ośrodki, biura, sekcje i  oddziały, w  programach których znalazły się procesy 
bibliograficzne. Warto przyjrzeć się im bliżej, by uchwycić kierunki działań 
i  spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy miały wymiar praktyczny, czy rów‑
nież teoretyczny. 

Głównym zadaniem służby informacyjnej194 skupionej w  działach biblio‑
graficznych było „wkroczenie biblioteki na teren bibliografii, której hasłem 
jest (względna) kompletność, wyczerpanie informacji”195. Już w  1912 roku 
utworzono Sekcję Bibliograficzną (postulat jej powołania podniesiono 26 wrześ‑
nia, a  19  grudnia tego roku przemianowano ją na Komisję Bibliograficzną, 

193 C. Gutry: [Głos w  dyskusji]. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 
31 maja–2 czerwca 1936 roku. Protokoły…, s. 37.

194 Jak ocenił L. Bykowski, działania w zakresie poradnictwa informacyjnego w dwudziesto‑
leciu międzywojennym nie były skoordynowane, co mogło wynikać z braku tradycji funkcjono‑
wania tego typu instytucji. Brakowało opisu zasad współpracy, ustaleń dotyczących charakteru 
i  podziału pracy oraz wzajemnej pomocy. Sytuację można było poprawić poprzez nawiązywa‑
nie kontaktów z  organizacjami za granicą, publikowanie wydawnictw fachowych, standaryzo‑
wanie prac, organizowanie okresowych konferencji. I  tak 9 stycznia 1934 roku odbyło się spot‑
kanie przedstawicieli warszawskich ośrodków informacji. Współpraca warszawskich ośrodków 
informacyjnych. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 5, nr 9–10 (1933–1934), 
s. 34–35; L.  Bykowski: Biblioteczna praca informacyjna w  Polsce. „Wiedza i  Życie” 1934, nr 5, 
s. 437. 

195 A. Łysakowski: Organizacja oddziałów informacyjno ‑bibliograficznych. W: IV Zjazd Bi‑
bliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – 
Sekcja I–III…, s. 55.
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zlikwidowaną po roku funkcjonowania) przy Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w  Wilnie196. Również przed odzyskaniem niepodległości przy redakcji 
„Przeglądu Naukowego i  Pedagogicznego” w  Kijowie zostało utworzone biuro 
bibliograficzne pod kierunkiem Aurelego Drogoszewskiego. Od 1917 roku wy‑
dawano tam „Wiadomości Bibliograficzne. Miesięcznik poświęcony bibliografii 
krytycznej” (pismo zostało potem przekształcone w „Muzeum Polskie”)197.

Biura bibliograficzne zorganizowane już po odzyskaniu przez Polskę nie‑
podległości najczęściej funkcjonowały jako działy bibliotek uczelnianych i  na‑
ukowych. Gromadzono w nich literaturę specjalistyczną w postaci wydawnictw 
bibliograficznych, książek o  książkach, notatek, wycinków, tabel, dokumentów 
graficznych itp.198 Pracownicy tych biur byli twórcami nowych źródeł infor‑
macji, w  tym kartotek oraz drukowanych bibliografii (np. Bibliografii polskich 
wydawnictw technicznych… 1918–1928 z  1929 roku, opracowanej przez Sekcję 
Bibliograficzną Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie). A. Łysakow‑
ski zaproponował ponadto, by sporządzać w nich katalogi centralne, czyli zbio‑
rowe199, oraz katalogi o charakterze bibliograficznym (spisy o cechach bibliografii 
specjalnych, obejmujące piśmiennictwo dziedzinowe zebrane w jednej bibliotece, 
ale dążące do kompletności200). Ośrodki te zajmowały się ponadto udostęp‑
nianiem źródeł na zasadzie wypożyczeń dokumentów, ale przede wszystkim 
udzielały informacji o książkach, także tych znajdujących się poza bibliotekami, 
przy których działały (informacje międzybiblioteczne), informacji rzeczowych, 
bibliotecznych, bibliograficznych (w postaci zestawień bibliograficznych). Prowa‑
dziły również dokumentację bibliograficzną (sporządzanie fotokopii, odpisów, 
przekładów, wyciągów, streszczeń).

196 Do jej zadań należało przygotowanie zestawień bibliograficznych zawartości czasopism 
wileńskich od 1900 roku.

197 A. Drogoszewski: Instrukcje do bibliografii druków odrębnych i pism. „Przegląd Nauko‑
wy i  Pedagogiczny” T. 1, nr 4 (1916), s. 275–297; M. Brensztejn: Biblioteka Towarzystwa Przy‑
jaciół Nauk. W: Biblioteki wileńskie…, s. 129–130; A. Matczuk: Prace nad zorganizowaniem…, 
s. 115.

198 Na przykład biblioteki uniwersyteckie w Warszawie i Wilnie gromadziły wycinki praso‑
we dotyczące własnych uczelni, ta ostatnia także dokumentację na temat działalności J. Lelewela. 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy specjalizowała się w  materiałach z  zakresu księgoznaw‑
stwa, Biblioteka Narodowa  – z  zakresu historii literatury polskiej i  bibliotekarstwa, a  Bibliote‑
ka Państwowa im. Eustachego i  Emilii Wróblewskich w  Wilnie  – z  zakresu ikonografii J. Pił‑
sudskiego w  wycinkach prasowych i  książkowych itp. A. Łysakowski: Organizacja oddziałów 
informacyjno ‑bibliograficznych…, s. 55.

199 Na przykład katalog centralny czasopism zagranicznych w księgozbiorach polskich, stwo‑
rzony przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, czy katalog centralny starych druków w Bi‑
bliotece Narodowej.

200 Na przykład katalogi centralne: lithuaników w  Bibliotece Państwowej im. Eustachego 
i Emilii Wróblewskich w Wilnie, silesiaków w Bibliotece Sejmu Śląskiego w Katowicach, posna‑
niensiaków w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
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Do najprężniej działających ośrodków bibliograficznych w  Warszawie na‑
leżały: Instytut Oświaty Dorosłych, w  którym Faustyn Czerwijowski omówił 
zasady księgoznawstwa według teorii L.J. Živnego201; powołany w  1920 roku 
Oddział Bibliograficzny Centralnej Biblioteki Wojskowej; oraz założony w 1929 
roku Dział Informacyjny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. W stolicy funk‑
cjonowały także: Poradnia Biblioteczna ZBP, Polska Informacja Prasowa i Biuro 
Informacji Bibliograficznych Stowarzyszenia Techników Polskich202.

Zakres działań tych ośrodków był uzależniony od instytucji powołującej je 
do życia oraz potrzeb środowisk, w których funkcjonowały. Publiczny charakter 
miały np. Dział Informacyjny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, którym 
przez wiele lat zarządzała K. Wilczyńska, a także utworzona w maju 1929 roku 
Poradnia Biblioteczna ZBP, kierowana przez W. Dąbrowską (od września 1929 
roku)203. W  instytucjach tych bibliotekarzom i  innym czytelnikom udzielano 
informacji bibliograficznych, katalogowych, rzeczowych oraz administracyjno‑
 ‑bibliotecznych204, prowadzono poradnictwo bibliograficzne i  opracowywano 
kwerendy. Działalność Poradni Bibliotecznej obejmowała promocję książki i czy‑
telnictwa, realizację potrzeb informacyjnych pracowników MWRiOP205. W obu 
agendach utworzono odpowiednie narzędzia, takie jak: katalogi centralne206, 
katalogi207, kartoteki  – porad ustnych, piśmiennych, źródeł bibliograficznych, 
motywów literackich. W  Poradni Bibliotecznej podejmowano również prace 
naukowo ‑badawcze208, czego wyrazem były publikacje (bibliografie, zestawienia 
tematyczne i  katalogi wzorcowe209). W  tym celu gromadzono materiały biblio‑

201 L. Bykowski: L.J. Živny w polskim bibliotekarstwie i bibliografii (materiały z r. 1928–32). 
W: Sborník věnovaný L.J. Živného. Praha 1935, s. 19.

202 L. Bykowski: Biblioteczna praca informacyjna…, s. 436.
203 Informacje o ich bieżącej działalności można odnaleźć w „Biuletynie Biblioteki Publicz‑

nej m.st. Warszawy”.
204 I. Gawinkowa: Biblioteka Publiczna w  latach 1928–1939. W: Z dziejów książki…, s. 567; 

A. Grefkowicz: Początki informacji bibliotecznej w Polsce. „Bibliotekarz” 1976, nr 7–8, s. 198–199.
205 Dla Wydziału Oświaty Pozaszkolnej MWRiOP opiniowano spisy książek nadsyłanych 

przez instytucje zwracające się do Ministerstwa z prośbą o zasiłki. Poradnia Biblioteczna Warsz. 
Koła Związku Bibliotekarzy Polskich w roku 1938. „Bibliotekarz” R. 11, nr 3–4 (1939), s. 55.

206 Poradnia Biblioteczna Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. Sprawozdanie 
z działalności za rok 1933. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 5, nr 11–12 (1933–
1934), s. 46.

207 Dział Informacyjny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. „Biuletyn Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy” R. 2, nr 3–4 (1930–1931), s. 30.

208 W. Dąbrowska: Poradnia Biblioteczna Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Pol‑
skich. „Rocznik Biblioteki Narodowej” [T.] 11 (1975), s. 223. Por. też M. Korczyńska ‑Derkacz: 
Państwowy Instytut Książki…, s. 28–30.

209 Zasady techniki bibliotecznej w opracowaniu W. Dąbrowskiej (Warszawa 1938), adnoto‑
wana Książka w  bibliotece. Katalog informacyjny (Warszawa 1934); na łamach „Bibliotekarza” 
ogłaszano wykazy zalecanych do bibliotek oświatowych publikacji pt. Książka w bibliotece. Przy‑
gotowano bibliografię zalecającą Dziecko i  młodzież. Wydawano dwumiesięcznik „Biuletyn”  – 
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graficzne, klasyfikowano je i adnotowano (na podstawie recenzji i własnych ocen), 
opracowywano zestawienia bibliograficzne dla indywidualnych czytelników, 
zestawienia wzorcowe dla poszczególnych typów bibliotek, opisywano metody 
i wskazówki doboru książek do bibliotek ogólnych210. Były to zatem biura porad 
bibliotecznych i bibliograficznych211. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w  1938 roku projektowano przekształcenie 
Poradni Bibliotecznej w  Społeczny Instytut Książki i  Czytelnictwa im. Mar‑
szałka Józefa Piłsudskiego. Działalność tej placówki, o charakterze badawczym 
i  organizacyjnym, miała się rozwijać w  trzech kierunkach: wydawniczym, 
instruktorskim oraz naukowo ‑badawczym w zakresie bibliologii i czytelnictwa. 
Po zdobyciu odpowiednich funduszy, o  co miało zadbać MWRiOP, należało 
podjąć inicjatywy wydawnicze polegające na przygotowaniu szeregu prac popu‑
larnonaukowych stanowiących uzupełnienie literatury fachowej, zamawianych 
u autorów bądź typowanych w drodze konkursów212. Była to kolejna instytucja – 
po Polskim Towarzystwie Bibliograficznym T. Sterzyńskiego oraz instytucie 
bibliologicznym według koncepcji A. Birkenmajera z  1928 roku  – w  ramach 
której planowano podjąć działania w zakresie nauki o książce.

Inny charakter miały warszawskie instytucje specjalizujące się w  udziela‑
niu informacji wąskotematycznych, takie jak Oddział Bibliograficzny Central‑
nej Biblioteki Wojskowej czy Sekcja Bibliograficzna Komitetu Bibliotecznego 
Stowarzyszenia Techników Polskich213, w  której po dziesięciu latach starań, 

dodatek do „Pracy Oświatowej” i  „Oświaty Pozaszkolnej”, jako kontynuację „Przewodnika Li‑
terackiego i Naukowego”. Rada Związku Bibliotekarzy Polskich. „Bibliotekarz” R. 10, nr 7 (1938), 
s. 85; Poradnia Biblioteczna Warsz. Koła…, s. 55. 

210 Poradnia Biblioteczna Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. „Biuletyn Bi‑
blioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 2, nr 8–9 (1930–1931), s. 71.

211 Por. sformułowanie użyte przez J. Dydowiczową. J. Dydowiczowa: Ogólna charaktery‑
styka życia…, s. 20.

212 Sprawozdanie Rady Związku Bibliotekarzy Polskich za r. 1937/38. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 12, z. 3 (1938), s. 214.

213 Sekcję Bibliograficzną Komitetu Bibliotecznego Stowarzyszenia Techników Polskich po‑
wołał S. Rodowicz, redaktor „Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i Związku 
Polskich Czasopism Technicznych i  Zawodowych”, który w  1921 roku rozpoczął pracę w  Ko‑
mitecie Bibliotecznym. Sekcja ta była pierwszym na ziemiach polskich ośrodkiem informacji 
naukowo ‑technicznej (z  zakresu techniki, fizyki, chemii, geologii, nauk ekonomicznych, praw‑
nych i  społecznych), podejmującym działania ukierunkowane na rozwój urzędów i  zakładów 
państwowych oraz wojskowych, izb handlowych i przemysłowych, rolniczych, rzemieślniczych, 
magistratów, małych i dużych przedsiębiorstw itd. Jej członkowie byli zaangażowani w promocję 
klasyfikacji dziesiętnej (przetłumaczyli tablice klasyfikacji), brali udział w  kongresach zorgani‑
zowanych przez Institut International de Bibliographie. Od 1929 roku Sekcja pełniła funkcję sek‑
cji narodowej w  tej organizacji. S. Rodowicz: O  bibliografii technicznej. Referat wygłoszony na 
VII Kongresie FIS’a w 1933 r. w Beogradzie. „Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicz‑
nych i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych” R. 9, nr 2 (1933), s. A ‑64; Biuro 
Informacji bibliografii technicznej. „Bibliotekarz” R. 11, nr 3–4 (1939), s. 53; H. Jarecka: Technicy 
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7  października 1932 roku, wydzielono Biuro Informacji Bibliograficznych214. 
Tego rodzaju biura bibliograficzne skupiały się na działalności naukowej, stąd 
też w  Oddziale Bibliograficznym wydawano bibliograficzne prace monogra‑
ficzne215 i  periodyczne, takie jak „Komunikat Bibliograficzny” (od 1921 roku 
miesięcznik w  układzie systematycznym dodawany do czasopisma „Bellona”) 
czy „Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” (od 1923 roku kwartalnik do‑
dawany do „Przeglądu Wojskowego”). Poza standardowym gromadzeniem 
literatury216 oraz udzielaniem informacji na jej podstawie na miejscu, listownie 
i  telefonicznie217, ułatwiono dostęp do literatury fachowej, polskiej i  zagra‑
nicznej, także trudno dostępnej, odpłatnie wykonywano odbitki fotograficzne 
artykułów czasopiśmienniczych218, odpowiadano na kwerendy bez względu na 
tematykę czy język zapytania219. Ważną rolę odgrywały narzędzia w  postaci 
katalogu centralnego druków i  rękopisów dotyczących militariów zebranych 
w  polskich bibliotekach220, powstała też kartoteka notatek bibliograficznych 
z  zakresu nauk technicznych, które opracowano, posługując się klasyfikacją 
dziesiętną221.

Ośrodki informacji bibliograficznej w  Warszawie prowadziły działalność 
biblioteczną i informacyjną, gromadząc, opracowując i udostępniając ogólne lub 
fachowe informacje. Podobne inicjatywy podjęto np. w  Toruniu, w  założonym 
w  1925 roku Instytucie Bałtyckim, oraz w  Wilnie, w  Żydowskim Instytucie 
Naukowym, gdzie w 1925 roku powołano Centralę Bibliograficzną zajmującą się 
rejestrowaniem światowej produkcji książkowej i czasopiśmienniczej w językach 
hebrajskim, jidysz i  innych, a  przy Uniwersytecie Stefana Batorego 24  stycznia 

polscy w  międzynarodowym ruchu dokumentacyjnym 1929–1939. „Roczniki Biblioteczne” R. 23, 
z. 1 (1979), s. 221, 224, 226.

214 [S. Rodowicz] S.R.: Kilka słów o Biurze Informacji Bibliograficznych przy Stow. Techników 
Polskich w  Warszawie. „Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i  Związku Pol‑
skich Czasopism Technicznych i Zawodowych” R. 8, nr 20 (1932), s. A ‑140.

215 Na przykład K. Daszkiewicza i  J. Gąsiorowskiego Polska bibliografia wojskowa (Cz. 1, 
T. 1–2, Warszawa 1921–1923) oraz J. Gąsiorowskiego Bibliografia druków dotyczących powstania 
styczniowego 1863–65 (Warszawa 1923).

216 Zbierano streszczenia artykułów z  „Przeglądu Wojskowego” oraz z  innych publikacji 
z zakresu historii wojny światowej.

217 [M. Łodyński] Ł.: Oddział bibliograficzny Centralnej Biblioteki Wojskowej. „Przegląd Bi‑
blioteczny” R. 2, z. 3 (1928), s. 239–240.

218 [W. Gliński?] G.: Stworzenie polskiej bibliografii technicznej. „Wiadomości Związku Pol‑
skich Zrzeszeń Technicznych i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych” R. 9, 
nr 1 (1933), s. A ‑32. [G. to być może W. Gliński – przewodniczący Sekcji Bibliograficznej Stowa‑
rzyszenia – A.G.].

219 Biuro Informacji bibliografii…, s. 53.
220 M. Łodyński: Podręcznik bibliotekarski dla kierowników bibliotek wojskowych. Warszawa 

1929, s. 37–38.
221 S. Rodowicz: O  bibliografii technicznej…, s. A ‑63; Biuro Informacji bibliografii…, s. 53. 

Por. też A. Grefkowicz: Początki informacji bibliotecznej…, s. 199.
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1935 roku zorganizowano Biuro Bibliograficzne222. Był to pierwszy tego typu 
samodzielny oddział informacji w  bibliotece akademickiej223. Prowadzono 
w  nim m.in. poradnictwo bibliotekarskie, które miało w  pewnych kwestiach 
zastąpić nieistniejące katedry bibliologii. Oczywiście zakresy kompetencji ka‑
tedr i ośrodków informacji bibliograficznej były odmienne. Na funkcjonowanie 
Biura Bibliograficznego wpływ mieli kolejni prelegenci ogólnopolskich zjazdów 
bibliotekarzy, ukazujący potrzebę kształcenia fachowego (należy wspomnieć 
o szkoleniach prowadzonych przez A. Łysakowskiego), oferując użytkownikom, 
zwłaszcza pracującym naukowo, pomoc w  zakresie poszukiwań bibliograficz‑
nych224 oraz pośrednictwo w  sprowadzaniu publikacji i  rękopisów naukowych 
z  innych bibliotek i  archiwów. Z kolei Komitet Redakcyjny Bibliografii Śląskiej 
przy Bibliotece Sejmu Śląskiego, powołany w 1933 roku w Katowicach z  inicja‑
tywy marszałka Sejmu Śląskiego, podjął działania o charakterze wydawniczym. 
Piotr Pampuch (przewodniczący Komitetu), Ludwik Brożek, Jacek Koraszewski 
i  Stanisław Wallis przygotowali retrospektywną bibliografię druków śląskich 
i o Śląsku225, a dzięki porozumieniu z Instytutem Śląskim i z jego inicjatywy od 
1935 roku aż do wybuchu wojny zaczęto ogłaszać wymieniony już kwartalnik 
„Wykaz Literatury Bieżącej o  Śląsku”, stanowiący dodatek do „Komunikatów 
Instytutu Śląskiego”226.

Mimo świadomości grupy teoretyków i  praktyków, że bibliografia to dzie‑
dzina uprawiana nie tylko przez bibliotekarzy, ośrodki informacji bibliograficznej 
powoływano najczęściej przy bibliotekach. Organizowano tam odpowiedni księ‑
gozbiór informacyjno ‑bibliograficzny, wyselekcjonowany i nabywany na bieżąco. 
Prowadzono punkty obsługi informacyjnej użytkowników w  zakresie zbiorów 
zarządzanych przez instytucje, przy których działały, lub zgodnie z przeznacze‑
niem (np. Poradnia Biblioteczna). W ośrodkach stworzono odpowiednie narzę‑
dzia pracy bibliograficznej w postaci kartotek, katalogów, katalogów centralnych 
oraz czasopism i spisów bibliograficznych. Udzielano bibliotekarzom informacji, 

222 A. Grefkowicz: Początki informacji bibliotecznej…, s. 198. Od 1934 roku M. Amb‑
ros współorganizował dział informacji. Z. Brzozowska: Michał Ambros (1891–1984). „Studia 
o Książce” T. 16 (1986), s. 286; E. Pawlikowska: Ambros Michał. W: Słownik pracowników książ‑
ki polskiej. Suplement II…, s. 9.

223 Biuro Bibliograficzne w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Wilnie. „Bibliotekarz” R. 8, nr 1 
(1936–1937), s. 15–16.

224 Użytkownicy mogli w wolnym dostępie skorzystać z działu bibliograficznego, w którym 
znalazły się spisy trojakiego rodzaju: bibliografie ogólne  – ustawione według narodowości; bi‑
bliografie specjalne – w układzie rzeczowym; oraz bibliografie zawartości czasopism. Biuro Bi‑
bliograficzne…, s. 15.

225 Nad retrospektywnym spisem pracował kierownik projektu, W.T. Wisłocki. W 1935 roku 
zadania te przejął Instytut Śląski, ale zostały przerwane z powodu wybuchu wojny. H. Recho‑
wicz: Poprzedniczki Biblioteki Śląskiej i ich rola w życiu umysłowym województwa śląskiego. Ka‑
towice 1992, s. 169.

226 M. Ambros: Bibliografia Śląska. Jej stan obecny i  zadania na przyszłość. Katowice 1946. 
[Odbitka], s. 10–11.
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podejmując zadania instruktażowe  – zastępując lub uzupełniając kursy bi‑
bliotekarskie. Jako narzędzia codziennej pracy informacyjno ‑bibliograficznej 
w punktach tych wprowadzono elementy oceny treści publikacji i krytykę źródeł 
poprzez wykonywanie kwerend, zestawień oraz spisów książek dla określonych 
grup odbiorców. W  czysto praktycznej pracy bibliograficznej przedstawionych 
tu wybranych ośrodków informacji wyraźnie zarysowywał się zatem element 
krytyczny i wyborowy bibliografii, nie zawsze uświadamiany przez teoretyków, 
o czym będzie mowa w rozdziale trzecim.

2.5. Bibliografia w programach szkół wyższych,  
średnich i kursów bibliotekarskich

Kształcenie w zakresie bibliografii w okresie II Rzeczypospolitej, odmiennie 
od dziewiętnastowiecznych tradycji, połączono z nauczaniem i dokształcaniem 
pracowników bibliotek. Bibliotekarze dwudziestolecia międzywojennego przy‑
stąpili do pracy w trudnych warunkach organizacyjnych. W bibliotekach nauko‑
wych zaistniał problem obsługi coraz większej grupy użytkowników, zmieniła 
się też struktura czytelników bibliotek powszechnych. Jednocześnie wiele osób 
pracujących zawodowo w  bibliotekach, poza praktyką, nie posiadało odpo‑
wiedniego przygotowania zawodowego. Można było odnieść wrażenie, że praca 
w bibliotece, zwłaszcza powszechnej, nie wymaga odpowiedniej wiedzy i umie‑
jętności, tym bardziej ukończenia studiów fachowych. W  tym czasie powstały 
również nowe rodzaje bibliotek, zwiększyła się liczba zatrudnionych w tego typu 
instytucjach, a  ewolucji uległ typ bibliotekarza  – naukowego i  oświatowego227. 
Jednym z ważniejszych zadań stała się więc edukacja bibliotekarzy, odbywająca 
się dwutorowo – skierowana do kandydatów do zawodu oraz do pracujących już 
w bibliotekach228. 

Od dobrego przygotowania zawodowego bibliotekarzy zależało sprawne 
działanie bibliotek różnych typów, a także specjalistyczna obsługa informacyjno‑
 ‑bibliograficzna użytkowników. Informacje rzeczowe, biblioteczne, bibliogra‑
ficzne i  dokumentacja bibliograficzna stały się przedmiotem pracy zawodowej 
wciąż nielicznych biur bibliograficznych. Bibliotekarze mieli udzielać informacji 
o charakterze bibliograficznym i układać zestawienia bibliograficzne229. Wyma‑
gano od nich stałego przeglądania bibliografii ogólnych i specjalnych w poszu‑
kiwaniu piśmiennictwa dla pracowników naukowych, podczas uzupełniania 

227 Z. Gaca ‑Dąbrowska: Zawód bibliotekarza w  II Rzeczypospolitej. „Roczniki Bibliotecz‑
ne” R. 26, z. 1–2 (1982), s. 110; J. Włodarczyk: Bibliotekarze w Polsce okresu międzywojennego. 
Łódź 1988, s. 14–15; Z. Gaca ‑Dąbrowska: Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej…, s. 102–104.

228 Kurs bibliotekarski Koła Warszawskiego Związku Bibliotekarzy Polskich. „Bibliotekarz” 
R. 10, nr 1–2 (1938), s. 18.

229 L. Bykowski: Biblioteczna praca informacyjna…, s. 435–436.
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braków w  zasobach bibliotecznych i  udzielania czytelnikom informacji230. Te 
umiejętności były przydatne również w pracy bibliotekarzy oświatowych231.

Zdaniem H. Radlińskiej kształcenie bibliotekarzy oświatowych i naukowych 
w  zakresie bibliografii miało przebiegać odmiennie. Pracujący w  bibliotekach 
oświatowych mieli się zaznajomić z bibliografią współczesną (ogólną i specjalną), 
zaś pracujący w  książnicach naukowych  – poznać źródła dziejowe oraz nauki 
pomocnicze w  podjętej pracy badawczej232. O  to, by wkraczać na grunt biblio‑
grafii krytycznej i  wyborowej, postulowała H. Radlińska podczas IV Zjazdu 
Bibliotekarzy Polskich w 1936 roku:

Sposób kształcenia bibliograficznego powinien zapobiec pojawiającym 
się w  toku takiej pracy niebezpieczeństwom polegania na kryteriach 
czysto formalnych oraz przeceniania własnych możliwości. Studia, uka‑
zujące dorobek pracy specjalistów i  wagę prac zbiorowych, wyprowa‑
dzając równocześnie na pogranicze bibliografii i  krytyki, wdrażają do 
właściwej oceny istotnej fachowości i umiejętnego korzystania z  jej do‑
robku233. 

Rzeczą naturalną było zatem wprowadzenie bibliografii do programów 
kształcenia bibliotekarzy (wcześniej wspomniano już o kilku formach nauczania 
prowadzonego przez organy ZBP). Edukacja pracowników książnic odbywała 
się w sposób zinstytucjonalizowany podczas kursów oraz w szkołach wyższych 
i o statusie średnich234. 

230 F. Smolka: Zadania bibliotekarza naukowego (referat). W: Pamiętnik Drugiego Zjazdu…, 
s. 16–18; Bibliotekarstwo polskie w świetle nowych ustaw (stan obecny, projekt unormowania pań‑
stwowej służby bibliotecznej). Kraków 1934, s. 4; A. Stolarski, R. Fleszarowa: Zagadnienie 
szkolnictwa bibliotekarskiego. „Bibliotekarz” R. 9, nr 11–12 (1937–1938), s. 177.

231 H. Radlińska: Kształcenie bibliotekarzy oświatowców. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Pol‑
skich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, 
s. 227–228.

232 H. Radlińska: Kształcenie bibliotekarzy oświatowych (streszczenie referatu). W: Pamięt‑
nik I Zjazdu…, s. 77. Także zdaniem J. Augustyniaka kształcenie bibliograficzne obu grup mia‑
ło być odmiennie ukierunkowane. Dla bibliotekarzy oświatowych najważniejsza była umiejęt‑
ność korzystania z pomocy bibliograficznych, poznanie roli bibliografii różnych działów wiedzy 
w pracy bibliotek oświatowych, bibliografii literatury pięknej polskiej i obcej, jako narzędzi przy‑
datnych w sterowaniu czytelnictwem. J. Augustyniak: Z doświadczeń pedagogicznych bibliote‑
karza. „Przegląd Biblioteczny”, R. 3, z. 4 (1929), s. 468–469.

233 H. Radlińska: Kształcenie bibliotekarzy oświatowców…, s. 227.
234 Wśród bibliotekarzy nie brakowało i  takich, według których te formy kształcenia były 

zbędne, a edukacja miała się – ich zdaniem – odbywać w bibliotekach, nie poza nimi. E. Kuntze 
za najwłaściwszą formę uznał wykłady i ćwiczenia uniwersyteckie, wskazane przez kierowników 
bibliotek. Starszych urzędników bibliotecznych należało zobowiązać do podejmowania zajęć ty‑
powo zawodowych z zakresu zasad bibliografii i praktycznego bibliotekarstwa (niemal tak samo 
zalecała Komisja Edukacji Narodowej w XVIII wieku). Mieli też prowadzić stosowne ćwiczenia. 
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W  latach trzydziestych weszło w  życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 11 kwietnia 1930 r. o  służbie przygotowawczej i  egzaminie kandydatów 
na stanowiska I  kategorii w  państwowej służbie bibliotecznej oraz Rozporzą‑
dzenie Rady Ministrów z  dnia 11 kwietnia 1930 r. o  służbie przygotowawczej 
i  egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorii w  państwowej służbie bi‑
bliotecznej. W tych aktach prawnych pośrednio został określony zakres szkoleń 
prowadzonych w  II  Rzeczypospolitej. Od kandydatów przygotowujących się 
do egzaminu na stanowiska I kategorii wymagano – poza ogólną znajomością 
polskiego prawa, pracy bibliotekarskiej i  bibliograficznej  – wiedzy na temat 
historii, stanu i organizacji bibliografii w Polsce i  jednym kraju za granicą. Do 
tych wymagań E.  Kuntze dołożył znajomość księgoznawstwa, języków obcych 
i ogólne wykształcenie w różnych dziedzinach nauki. Kandydaci do egzaminu 
na stanowiska II kategorii mieli się wykazać znajomością historii ogólnej, prak‑
tyki bibliotekarskiej oraz stanu obecnego i organizacji bibliograficznej w kraju 
i  jednym państwie. W  przypadku tych bibliotekarzy E.  Kuntze postulował 
zwiększenie liczby zajęć dotyczących znajomości bibliografii, z  szerokim tłem 
historycznym i filologicznym, kulturowym, a nawet politycznym235. 

Podczas pierwszego egzaminu, przeprowadzonego w  1931 roku, kandydaci 
na stanowiska I  kategorii musieli m.in. przedstawić rolę bibliografii w  biblio‑
tekarstwie, wykazać się umiejętnością bibliograficznego opracowania afiszy 
i  druków ulotnych, scharakteryzować egzemplarz obowiązkowy i  „Urzędowy 
Wykaz Druków”. Kandydaci na stanowiska II kategorii odpowiadali na pyta‑
nia dotyczące bibliografii regionalnej, jej zadań i  stanu obecnego w  Polsce236. 
W  szczegółowych treściach egzaminu funkcjonowały zatem zagadnienia żywo 
dyskutowane podczas obrad ogólnopolskich zjazdów bibliotekarzy oraz obecne 
chociażby na łamach „Przeglądu Bibliotecznego”237. Nie był to przypadek – zwa‑
żywszy na brak stosownych pomocy dydaktycznych to właśnie materiały kon‑

Taki sposób kształcenia bibliotekarzy z jednej strony miał skutkować dobrym poznaniem zawo‑
du przez kandydata, z  drugiej  – kierownicy bibliotek, odpowiedzialni za zajęcia, mogli spraw‑
dzić wiedzę i  umiejętności pretendentów do zawodu. E. Kuntze: Potrzeby polskich bibliotek…, 
s. 522–523.

235 E. Kuntze: Kilka uwag o kursach dla bibliotekarzy bibliotek naukowych. „Przegląd Biblio‑
teczny” R. 4, z. 1 (1930), s. 25–29.

236 J. Grycz: Po pierwszym państwowym egzaminie bibliotekarskim. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 5, z. 2–4 (1931), s. 233.

237 A. Łysakowski w liście z 12 kwietnia 1931 roku do M. Łodyńskiego napisał o kolejnej, nie‑
jako wymuszonej formie dokształcania bibliotekarzy. „Przegląd Biblioteczny” miał  – jego zda‑
niem – pełnić funkcje edukacyjne i doradcze, zastępując częściowo brak odpowiednich kursów 
i  szkół bibliotekarskich. A. Ł. do M. Ł. Wilno 12.4.1931. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, 
s. 54. Od 1930 roku na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” zalecano bibliotekarzom korzystanie 
ze źródeł autorstwa m.in. J. Grycza, M. Łodyńskiego, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, W. Dąbrowskiej, 
J. Filipkowskiej ‑Szemplińskiej, G. Korbuta. Proponowano też przeglądanie „Urzędowego Wyka‑
zu Druków”, bibliografii literackich ogłaszanych na łamach czasopism dziedzinowych, opraco‑
wań dotyczących bibliotek w regionach, katalogów zbiorów bibliotek, monografii.
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ferencyjne i prasa fachowa stanowiły pomoc dla bibliotekarzy w przygotowaniu 
się do egzaminów238.

2.5.1. Kursy bibliotekarskie

Najpowszechniejszą formą zdobywania wykształcenia przez bibliotekarzy 
były kursy, organizowane zazwyczaj dla bibliotekarzy naukowych i  osobno 
dla bibliotekarzy oświatowych, m.in. przez ZBP, Towarzystwo Szkoły Ludowej, 
Towarzystwo Czytelni Ludowych, Macierz Szkolną, Instytut Oświaty Pra‑
cowniczej239, Wydział Oświaty Pozaszkolnej MWRiOP, a  także YMCA. Kursy 
te, trwające od kilku godzin do wielu tygodni, umożliwiały zdobycie wiedzy 
i  umiejętności bibliotekarskich. Obejmowały kilka części tematycznych: za‑
gadnienia administracyjno ‑techniczne, zarządzanie zbiorami, problemy ogólne 
(oświata, pedagogika itp.), prawno ‑statystyczne, historyczne i  wreszcie biblio‑
graficzne (np. bibliografia ogólna, bibliografia bibliografii, bibliografia literatury 
naukowej i pięknej, bibliografia wybitniejszych literatur obcych oraz bibliografia 
literatury dziecięcej240). Z  przeglądu i  podsumowania programów tych szkoleń 

238 W 1918 roku Kuratoria Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie ogłosiła kon‑
kurs na podręcznik bibliotekarski. Konkurs ten nie został jednak rozstrzygnięty. Podczas mię‑
dzynarodowego zjazdu bibliotekarzy w Paryżu w  1923 roku swój pomysł na podręcznik przed‑
stawił A. Birkenmajer. Zarówno ten projekt, jak i zasygnalizowane w podrozdziale 2.2 plany ZBP 
nie doszły do skutku, w związku z czym funkcje podręczników miały pełnić kolejne tomy mate‑
riałów ze zjazdów bibliotekarzy. Por. Konkurs. „Exlibris” 1918, z. 2, s. 79; H. Hleb ‑Koszańska: 
Analiza obcych podręczników bibliotekarskich. „Przegląd Biblioteczny” R. 9, z. 2 (1935), s. 75–91; 
L. Dobrzyńska ‑Rybicka: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie. Referaty. Warszawa 
MCMXXXVI. 8º. Część I, str. 351, 5 nlb. 1 ryc. Część II, str. 113, 3 nlb. [Rec.]. „Przegląd Biblio‑
teczny” R. 11, z. 2 (1937), s. 96; [List Karola Piotrowicza do Adama Łysakowskiego z 12 lutego 1937 
roku]. W: [Korespondencja Adama Łysakowskiego, 1930–1951. T. 8, N ‑Po]. Rps., maszyn. Bibliote‑
ka Narodowa w Warszawie, sygn. MF 94860, k. 115–116; A. Birkenmajer: Studia bibliologiczne. 
Wybór tekstów pod red. H. Więckowskiej i A. Birkenmajer. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; 
Gdańsk 1975, s. 25–32; J. Wojakowski: Wkład Aleksandra Birkenmajera do nowoczesnego biblio‑
tekarstwa. „Przegląd Biblioteczny” R. 46, z. 2 (1978), s. 163–164; Z. Gaca ‑Dąbrowska: Bibliote‑
karstwo II Rzeczypospolitej…, s. 107–109. 

239 W Instytucie prowadzono pierwszy w kraju kurs korespondencyjny. Kierownikiem kursu 
został J. Muszkowski. W programie nie przewidziano odrębnych zajęć z bibliografii, jedynie kie‑
rownik przedstawił miejsce bibliografii w obrębie bibliologii. Kurs korespondencyjny bibliotekar‑
stwa 1937/1938. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, sygn. Bibl. Z. 3536; J. Muszkowski: Ogólna 
nauka o książce. Skrypt nr 1. Kurs bibliotekarstwa. Na prawach rękopisu. Instytut Oświaty Pra‑
cowniczej. [Warszawa post 1937]. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III. 565.461. Por. też 
Absolwenci korespondencyjnego Kursu Bibliotekarskiego. „Bibliotekarz” R. 10, nr 8 (1938), s.  115; 
reklama kursu w „Bibliotekarzu” R. 9, nr 3–4 (1937–1938), s. 86–88; E. Pawlikowska: Z historii 
korespondencyjnego kształcenia bibliotekarzy w Polsce. „Przegląd Biblioteczny” R. 48, z. 3 (1980), 
s. 252–253.

240 W.D.: Wykształcenie zawodowe bibliotekarza. „Bibliotekarz” R. 1, nr 2 (1919), s. 18–19.
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z 1919 roku wynika, że problematyka teorii bibliografii była na nich jeszcze nie‑
obecna. Bibliografię potraktowano wówczas jako użyteczne narzędzie w  pracy 
bibliotekarzy. Dopiero z czasem, podczas kursów skierowanych do bibliotekarzy 
naukowych, wprowadzono pewne elementy tej dyscypliny. 

Szeroko rozumiane treści bibliograficzne, najczęściej w połączeniu z zagad‑
nieniami bibliotekarskimi lub dokumentacyjnymi, znalazły się w  programach 
kursów organizowanych przez biblioteki naukowe, w  tym akademickie. Tak 
było w  przypadku szkolenia uruchomionego w  Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu na przełomie 1919/1920 i 1920/1921241. Było ono przeznaczone dla 
bibliotekarzy posiadających wykształcenie średnie. Udział w  nim dawał moż‑
liwość teoretycznego wykształcenia w  zakresie bibliotekarstwa i  praktycznego 
zaznajomienia z  pracą. Program szkolenia, prowadzonego przez E. Kuntzego, 
bazował na planach zaakceptowanych przez MWRiOP, a  przygotowanych 
przez Bibliotekę Jagiellońską. Część zajęć była poświęcona zagadnieniom 
bibliograficznym, które zostały włączone do grupy przedmiotów „właściwie 
bibliotekarskich”242. Kurs objął teorię dyscypliny  – jej zadania, znaczenie dla 
nauki, podziały i metody; historię i bibliografię bibliografii; historię bibliografii 
w  Polsce  – ogólną (w  tym m.in. dzieje bibliografii K. Estreichera i  „Przewod‑
nika Bibliograficznego”) i fachową, czyli w dzisiejszym rozumieniu bibliografię 
dziedzin i zagadnień (historia literatury, historia, nauki humanistyczne i przy‑
rodnicze). Ponadto słuchacze zdobywali wiedzę na temat anonimów, pseudo‑
nimów, apokryfów, katalogów bibliotecznych, księgarskich i  antykwarycznych 
oraz bibliografii ksiąg rzadkich. Uczestnicy kursu poznawali też bibliografię 
powszechną oraz inne źródła informacji, np. słowniki ogólne i  specjalne, 
repertoria biograficzne, kompendia, podręczniki, indeksy imienne, rzeczowe, 
konkordancje (pokaz dzieł, ćwiczenia w  ich przeszukiwaniu)243. Program ten 
został zmodyfikowany w kolejnej edycji (niedokończonej ze względu na wyjazd 
E. Kuntzego), nabierając charakteru filologicznego. Włączono do niego zagad‑
nienia niezbędne do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w zakresie 
nauki o książce (klasyfikacje nauk, dzieje pisma, książki i bibliotek w starożyt‑

241 Kurs został zorganizowany przez Zarząd Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Rozpo‑
czął się 1 listopada 1919 roku, a zakończył w lipcu roku następnego egzaminem przed Państwo‑
wą Komisją Egzaminacyjną. Przeprowadzeniu szkolenia w drugiej turze przeszkodziły działania 
wojenne. Definitywnie kurs został przerwany, gdy E. Kuntzego powołano w skład Delegacji Mie‑
szanej Komisji Specjalnej w Moskwie. Kurs bibliotekarski w Poznaniu. „Bibliotekarz” R. 1, nr 5–6 
(1919), s. 78–79; Kurs dla kandydatów na bibliotekarzy o średnim wykształceniu dla bibliotek nau‑
kowych w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Poznaniu. „Exlibris” 1920, z. 3, s. 80–82. Por. B. Góra: 
„Poznańczycy”: Edward Kuntze…, s. 420.

242 Według S. Vrtela ‑Wierczyńskiego 2 godziny dziennie. Łącznie było to około 60 godzin. 
S. Vrtel ‑Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka 1919–1929. W: Biblioteki wielkopolskie i pomor‑
skie. Praca zbior. pod red. S. Wierczyńskiego. Poznań 1929, s. 105. 

243 Kurs dla kandydatów na bibliotekarzy o  średnim wykształceniu dla bibliotek naukowych 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. „Exlibris” 1920, z. 3, s. 80–81.
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ności, dzieje językoznawstwa porównawczego, filologii klasycznej i  ekonomii, 
wstęp do filologii słowiańskiej, literatury polskiej, literatur słowiańskich, 
romańskich i  germańskich, do historiografii, nauk prawnych i  filozofii, zarys 
dziejów drzewo ‑ i miedziorytu). W grupie zajęć bibliotekarskich – co uzmysła‑
wia praktyczne podejście do bibliografii – znalazły się ponownie teoria i zarys 
dziejów bibliografii w ujęciu E. Kuntzego. Podczas ćwiczeń kursanci poznawali 
dzieła z zakresu teorii bibliografii, bibliografii czystej i stosowanej oraz opraco‑
wywali referaty244. Ten podział bibliografii na czystą i  stosowaną ukazał silne 
związki programu zajęć z  osiągnięciami wieku XIX, kiedy to Jacques Charles 
Brunet wydzielił bibliografię czystą i  praktyczną, a  za nim Friedrich Adolf 
Ebert  – czystą i  stosowaną; po nich podział ten przyjął K.  Estreicher. Można 
zakładać, że w trakcie poznańskich zajęć z bibliografii czystej ukazane zostały 
metody tworzenia spisów książek, a  na zajęciach z  bibliografii stosowanej  – 
cechy zewnętrzne książek.

Do dziewiętnastowiecznych wzorców kształcenia z  zakresu bibliografii 
nawiązano także w  trakcie miesięcznych kursów prowadzonych w  Centralnej 
Bibliotece Wojskowej245. Tematyka bibliograficzna była ważnym elementem tre‑
ści zajęć, co wynikało choćby z ich przydziału do miejsc prowadzenia, za jakość 
kształcenia odpowiadali bowiem pracownicy poszczególnych oddziałów Biblio‑
teki246. W ramach każdego z wydzielonych modułów kursu uwzględniono część 
teoretyczną i praktyczną. W oddziałach katalogowym i bibliograficznym biblio‑
tekarze prowadzili wspólnie wykład z zakresu bibliografii, na którym przedsta‑
wiono definicję pojęcia w  rozumieniu dziewiętnastowiecznego księgoznawstwa 
i  rejestracji druków. Omówiony też został rozwój dyscypliny jako nauki oraz 
rodzaje bibliografii wedle już współczesnej nomenklatury: uniwersalna, naro‑
dowa, specjalna, czasopisma bibliograficzne, w tym obce. W oddziałach biblio‑
graficznym i  czasopism wspólnie przygotowano natomiast cykl spotkań doty‑
czących polskiej bibliografii narodowej, czasopism bibliograficznych, wskazano 
źródła w postaci bibliografii specjalnych, historyczno ‑wojskowych oraz bieżącą 
rejestrację tego typu materiałów w „Kwartalniku Historycznym” i „Przeglądzie 
Historyczno ‑Wojskowym”. Odbywały się również zajęcia specjalistyczne, pod‑
czas których scharakteryzowano warsztat prac bibliograficznych Centralnej Bi‑
blioteki Wojskowej, zaznajamiając słuchaczy z bibliografiami historii wojskowej 
i  wojny światowej (zazwyczaj w  postaci wykładów). Egzamin końcowy  – poza 
zagadnieniami techniki bibliotekarskiej, księgarskiej i  introligatorskiej  – objął 

244 Z Uniwersytetu Poznańskiego. „Dziennik Poznański” R. 62, nr 148 (1920), s. 2; S. Vrtel‑
 ‑Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka 1919–1929…, s. 106.

245 Program miesięcznego kursu bibliotekarskiego w  Centralnej Bibliotece Wojskowej. „Prze‑
gląd Biblioteczny”, R. 3, z. 4 (1929), s. 574–578.

246 Były to oddziały: katalogowy; katalogowy i bibliograficzny; czasopism i bibliograficzny; 
konserwacyjny i bibliograficzny; wypożyczalnia i bibliograficzny; czytelnia i bibliograficzny; map 
i bibliograficzny; kierownictwo i bibliograficzny; przedmioty dodatkowe i bibliograficzny.
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także znajomość bibliografii ogólnej, wojskowej, historii wojskowej i  wojny 
światowej.

W latach trzydziestych treści kursów zostały dostosowane do wspomnianych 
egzaminów państwowych. Szkolenia organizowały wówczas zarówno biblioteki 
naukowe, jak i  duże publiczne, a  uczestniczyli w  nich pracownicy miejscowi, 
zewnętrzni oraz osoby zainteresowane tą tematyką. Ten rodzaj kursów na spec‑ 
jalnych zasadach wprowadziła Biblioteka Narodowa w  Warszawie. Wiosną 
1931 roku opracowano tam program konwersatorium bibliograficznego, w trakcie 
którego podczas pięciu wykładów oraz ćwiczeń (w sumie 16 godzin) pracownicy 
Biblioteki omówili treść książki L.J. Živnego Rukověť bibliografie247, prezentują‑
cej dzieje teorii bibliografii w  ujęciu uczonych francuskich (Guillaume’a  Fran‑ 
çois Debure’a, Gabriela Étienne’a  Peignota), niemieckich (Michaela Denisa 
i F.A. Eberta), polskich (K. Estreichera), ponadto poglądy późniejszych teorety‑
ków (Giuseppe Fumagallego i Giuseppe Ottina, Alberta Maire’a, Johanna Frie‑
dricha Kleemeiera, A.M. Łowiagina, Ferdinanda Eichlera, J.D. Browna, Alfreda 
Williama Pollarda, Isadore Gilbert Mudge). Program kursu uwzględniał zatem 
najważniejsze koncepcje teorii bibliografii od końca XVIII do lat trzydziestych 
XX wieku. Zważywszy na konstrukcję publikacji L.J. Živnego podczas kursu 
rozważano też zapewne relacje bibliografii i  bibliologii, ale znacznie więcej 
miejsca przeznaczono na teorię i metodykę opisu bibliograficznego. Zagadnienia 
te objęły informacje historyczne dotyczące pisma, określono niewątpliwie ele‑
menty opisu bibliograficznego i  jednostki bibliograficznej. Kursanci zdobywali 
więc wiedzę z zakresu dziejów dyscypliny, jej teorii oraz zasad tworzenia spisów 
bibliograficznych.

O  treści szkoleń, na których wyjaśniano zagadnienia bibliograficzne, mogą 
świadczyć nazwiska osób prowadzących zajęcia. Kurs zorganizowany w Biblio‑
tece Narodowej w Warszawie, trwający od 1 listopada 1936 do 30 czerwca 1937 
roku, był przeznaczony dla osób z tytułem doktora, magistra lub absolutorium248, 
a  zajęcia prowadzili specjaliści  – historycy książki oraz praktycy bibliotekarze. 
K. Piekarski, inkunabulista i historyk książki, w ciągu przewidzianych szesnastu 
godzin omówił dzieje książki pisanej i  drukowanej, zagadnienia papiernictwa, 
drukarstwa, ilustratorstwa, księgarstwa i  antykwarstwa, oraz historię i  rozwój 

247 Por. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy za rok 1930–31. „Biuletyn Biblio‑
teki Publicznej m.st. Warszawy” R. 3, nr 1 (1931–1932), s. 4; L. Bykowski: L.J. Živny w  polskim 
bibliotekarstwie…, s. 20.

248 Kurs ten miał rozpropagować idee i zadania Biblioteki Narodowej, jej zbiory i uwarunko‑
wania, ukształtować typ czytelnika oraz przygotować wykwalifikowane kadry bibliotekarzy do 
pracy w Bibliotece Narodowej lub w innych bibliotekach. Kursanci przez dwa miesiące poznawali 
metody pracy i  uczestniczyli w  wykładach w  dziale druków nowszych, a  w  pozostałym czasie 
brali udział w zajęciach w działach specjalnych (łącznie 98 godzin ćwiczeń i wykładów, nie licząc 
pokazów działów Biblioteki Narodowej). Kurs bibliotekarski w  Bibliotece Narodowej. „Przegląd 
Biblioteczny” R. 11 (1937), s. 61–62.
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bibliografii, systemów bibliograficznych, ponadto bibliografię bibliografii, bi‑
bliografie ogólne i  specjalne za granicą oraz w  Polsce. Był to więc w  zasadzie 
kurs bibliologii, jeśli uwzględnić poglądy K. Piekarskiego i podjęte przez niego 
problemy badawcze. Z kolei W. Dąbrowska, kierowniczka Poradni Bibliotecznej, 
w  trakcie przewidzianych sześciu godzin zajęć na przykładzie „Urzędowego 
Wykazu Druków” ukazała formy bibliografii periodycznych, ich cele, budowę 
i  metodykę. Natomiast Zofia Balicka podczas przewidzianych czterech godzin 
zajęć zaprezentowała zasady udostępniania zbiorów oraz cele działalności biur 
informacyjno ‑bibliograficznych. Treści dotyczące nowoczesnych form orga‑
nizacji bibliografii w  Polsce, działalności Instytutu Bibliograficznego z  tłem 
historycznym pojawiły się także na zajęciach Heleny Lipskiej, podczas kursu 
przygotowującego bibliotekarzy do egzaminów państwowych w  Bibliotece Ja‑
giellońskiej (od listopada 1934 do lutego 1935 roku)249.

Helena Więckowska na podstawie swych ustaleń podaje liczbę około 130 kur‑
sów dla bibliotekarzy, zorganizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym250. 
By arbitralnie ocenić, jaki był w nich udział treści bibliograficznych, na jakie ele‑
menty zwracano wówczas uwagę, należałoby poznać programy większości z nich, 
co z  uwagi na nieodstępność materiałów jest znacznie utrudnione. Dlatego też 
ocena skali oddziaływania ówczesnych szkoleń na świadomość bibliograficzną 
uczestników jest ograniczona251. Można jedynie stwierdzić, że bibliografia była 
przedmiotem wykładanym, zwłaszcza na kursach dla osób przystępujących do 
egzaminów państwowych. Podczas kształcenia nacisk kładziono przede wszyst‑
kim na umiejętność posługiwania się spisami bibliograficznymi, a w mniejszym 
stopniu na teorię i historię dyscypliny, co mogło wynikać z włączenia tych treści 
do nauczania przedmiotów związanych z teorią bibliologii i jej dziejami. Zajęcia 
z bibliografii prowadzili pracownicy bibliotek naukowych i publicznych, w tym 
oddziałów informacyjnych, dzieląc się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami 
z pracy z tym źródłem informacji. 

2.5.2. Kształcenie na poziomie średnim i wyższym

W okresie międzywojennym nie udało się zorganizować w Polsce odrębnego 
kształcenia w placówkach państwowych na poziomie wyższym dla bibliotekarzy 

249 Kurs bibliotekarski w Krakowie. „Przegląd Biblioteczny” R. 9, z. 1 (1935), s. 68.
250 H. Więckowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy…, s. 21.
251 Przykładowo w  Prywatnej Jednorocznej Koedukacyjnej Szkole Bibliotekarskiej Magi‑

stratu m.st. Warszawy przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy rocznie kształciło się średnio 
10–12  osób, w  roku szkolnym 1934/1935 było 23 słuchaczy (21 ukończyło naukę). W  roku 1936 
egzaminy zdało 11 słuchaczy, rok później 14. Z kolei kurs korespondencyjny prowadzony przez 
Instytut Oświaty Pracowniczej do 1938 roku ukończyło 38 osób. W każdej edycji brało udział od 
kilkunastu do kilkudziesięciu osób (dane na podstawie wzmianek w kronice „Bibliotekarza”). 



Rozdział 2. Instytucjonalne i organizacyjne perspektywy rozwoju…158

i bibliografów252, choć – jak już wspomniano – takie postulaty były wysuwane 
podczas I  i  II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich. Zwolennikiem akademickiego 
kształcenia w zakresie bibliografii był przykładowo Stanisław Lam. Bibliografia 
miała, jego zdaniem, zaistnieć nawet w dwóch postaciach: katedr bibliografii na 
każdym uniwersytecie253 oraz działających przy nich seminariów bibliograficz‑
nych dla słuchaczy wszystkich wydziałów, o charakterze czysto praktycznym254. 
Zadaniem katedr miało być włączenie studentów do ogólnopolskiego programu 
bibliograficznego, polegającego na opracowywaniu materiałów bibliograficznych 
pod auspicjami Instytutu Bibliograficznego255. 

252 W  tamtym czasie katedry bibliografii istniały na wydziałach filozoficznych uniwersyte‑
tów m.in. w  Bolonii, Padwie i  Rzymie, a  w  Niemczech w  szkołach bibliotekarskich w  Berlinie, 
Kolonii i Lipsku. We Wrocławiu w latach 1932–1933 działała Schlesische Bibliotheksschule, której 
program objął zajęcia dotyczące pomocy bibliograficznych. W Związku Radzieckim od 1919 roku 
A.G. Fomin wykładał bibliografię w  leningradzkim Intitute Vneškol’nogo Obrazovaniâ (Insty‑
tucie Oświaty Pozaszkolnej). Zajęcia z  historii bibliografii krajowej i  zagranicznej prowadzone 
były od wczesnych lat dwudziestych w Gosudarstvennoj Publičnoj Biblioteke im. M.E. Saltykova‑
 ‑Ŝedrina. Z kolei w Lietuvos Universitetas zajęcia z bibliografii zorganizował na wydziale huma‑
nistycznym i prawnym V. Biržiška (założyciel bieżącej bibliografii narodowej). W technikumach, 
czyli szkołach bibliotekarskich, profilowali swoje kwalifikacje bibliotekarze ukraińscy. W  mię‑
dzywojniu działało osiem tego typu szkół: w  Kijowie (od 1919 roku funkcjonował tam instytut 
bibliograficzny), Kremenczugu, Połtawie, Niżynie, Artemiwsku, Melitopolu, Odessie i Tulczynie. 
M. Brensztejn: Nauka w Republice Litewskiej. „Nauka Polska” T. 19 (1934), s. 235; L. Bykowski: 
Ukraina. Biblioteka w  socialistycznomu budiwnyctwi, Kijów 1936, nr 1–9. [Rec.]. „Bibliotekarz” 
R. 8, nr 11–12 (1936–1937), s. 135–136; J. Grycz: Ugo Costa: Codice delle biblioteche italiane. Milano 
(1937). A. Mandadori. (Enciclopedia del libro. Raccolta di manuali di bibliologia, bibliotecono‑
mia e bibliografia, diretta dal Segretario del P. N. F.). 16º. Str. 451. [Rec.]. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 11, z. 2 (1937), s. 106; J. Rutska: Bibliotekarz angielski…, s. 172–173; I.I. Frolova: Izučenie 
istorii knigi i  knižnogo dela v Gosudarstvennoj Publičnoj Biblioteke im. M.E. Saltykova ‑Ŝedrina 
(1917–1980 gg.). Osnovnye itogi i perspektivy. W: Knižnoe delo i bibliografiâ v Rossii vtoroj poloviny 
XIX – načala XX vv. Sbornik naučnych trudov. Red. I.I. Frolova. Leningrad 1980, s. 6–28; Biblio‑
grafiâ. Obŝij kurs. Pod red. O.P. Koršunova. Moskva 1981, s. 214; B. Kumor: Działalność śląskiej 
szkoły bibliotekarskiej we Wrocławiu (Schlesische Bibliotheksschule in Breslau) w latach 1932–1933. 
Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa śląskiego okresu międzywojennego. „Roczniki Biblioteczne” 
R. 49 (2005), s. 455. Por. starania L.J. Živnego o powołanie wydziału bibliografii w Pradze. J. Jed‑
lička: Ladislav Živný a bibliografie. „Česka Bibliografie” 1973, sv. 10, s. 376–378.

253 Podał nawet, że na dwóch uniwersytetach, we Lwowie i  w  Krakowie, powstały katedry 
bibliografii. Katedr tam nie utworzono, jedynie W. Hahnowi (Lwów) i L. Bernackiemu (Kraków) 
przyznano habilitacje. Docenci nie podjęli jednak zajęć.

254 S. Lam: O  bibliografię polską…, s. 13. W  ramach zajęć dydaktycznych studenci mieli 
wspomagać organizację prac bibliograficznych kontrolowanych przez Instytut Bibliograficzny.

255 Tym samym S. Lam stanął w  opozycji do programu organizacji prac bibliograficznych, 
zaproponowanego przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, który zwrócił się o pomoc do profesorów po‑
lonistyki, w tym E. Kucharskiego z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, S. Pigonia z Uni‑
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz K. Kolbuszewskiego z Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, w kwestii opracowania bibliografii zawartości czasopism literackich wieku XIX. Przygo‑
tował nawet instrukcję dla kierowników projektu na poszczególnych uczelniach. Czynił też stara‑
nia o pozyskanie do projektu warszawskiego ośrodka akademickiego. [List Stefana Wierczyńskiego 
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Samodzielnych katedr bibliografii nie utworzono256, gdyż bibliografia nie 
była traktowana jak dyscyplina naukowa, stanowiąc, zdaniem decydentów, je‑
dynie naukę pomocniczą257. Niemożności kształcenia bibliotekarzy na poziomie 
wyższym próbowali zapobiec wybitni bibliolodzy i  historycy literatury  – na 
uniwersytetach w  Lublinie, we Lwowie258 i  w  Poznaniu odbywały się ich poje‑
dyncze wykłady związane z problematyką książki i bibliotek. Starano się je także 
uruchomić w Warszawie259, Krakowie260 i Wilnie261. 

Najwcześniej, od roku akademickiego 1917/1918 do 1924/1925, cykle stałych 
zajęć, w  tym bibliograficznych, prowadził W. Hahn na Uniwersytecie Jana Ka‑
zimierza we Lwowie262 oraz w  roku akademickim 1921/1922 na  Uniwersytecie

do prof. Dr Kazimierza Kolbuszewskiego z  4 grudnia 1931 roku]. W: Zespół akt…, poz. spisu 46; 
S. Vrtel ‑Wierczyński: Autoreferat. W: Zespół akt…, poz. spisu 129–140, s. 22 [45]–23 [46].

256 Postulaty Związku Bibliotekarzy Polskich. „Polska Oświata Pozaszkolna” R. 11, nr 3 (1933–
1934), s. 116.

257 H. Więckowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy…, s. 25.
258 Na przykład wykłady z  paleotypii prowadził H. Święcicki. Od roku akademickiego 

1938/1939 MWRiOP zleciło wykłady z bibliotekoznawstwa E. Gaberlemu. Nie wiadomo, czy rze‑
czywiście się odbyły. r.: Bibliologia na wyższych uczelniach Polski w r. ak. 1937/38. „Nowa Książ‑
ka” R. 4, z. 10 (1937), s. 629; J. Baumgart: Rzut oka na dzieje…, s. 304.

259 W  1919 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub docenta bibliografii i  nauk 
pomocniczych przy Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaproponowa‑
no kandydaturę L. Finkla, pomijając L. Bernackiego, wówczas docenta tego przedmiotu, który 
nie zamierzał się o  to szczególnie starać. Plany utworzenia odrębnego stanowiska dla profeso‑
ra/docenta bibliografii nie doszły jednak do skutku. Z  kolei Z. Kossonogowa podczas studiów 
uniwersyteckich z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, od roku akademic‑ 
kiego 1924/1925 uczestniczyła w  kursie bibliograficznym prowadzonym przez T. Sterzyńskiego. 
B. Garszczyńska: Zabiegi Ludwika Bernackiego wokół utworzenia Biblioteki Narodowej w War‑
szawie. „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 9 (1973), s. 378; J. Ćwiekowa: Mistrz i nauczyciel sztu‑
ki bibliotekarskiej – Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej…, s. 36–37.

260 A. Birkenmajer prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wstęp do biblio‑
tekoznawstwa (1 godzina tygodniowo). r.: Bibliologia na wyższych uczelniach…, s. 629; H. Więc‑
kowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy…, s. 25–26.

261 Z  listu wysłanego przez A. Łysakowskiego do M. Łodyńskiego w  1935 roku wynikało, 
że władze uczelni zamierzały uruchomić kurs bibliografii (wykłady dwugodzinne zlecone), na 
który miały się składać wykłady: nauka o książce (prowadzący A. Łysakowski) i bibliografia (pro‑
wadzący M. Ambros). A. Łysakowski nie krył konsternacji z  powodu wyboru M. Ambrosa na 
wykładowcę, zaznaczając, że miał on dorobek w zakresie bibliografii, ale tylko w postaci spisów, 
a  nie teorii. Wykłady te nie zostały jednak przez władze Uniwersytetu wprowadzone. A.  Ł.  do 
M. Ł. Dukszty k/Turmont, Majątek Tumulin 24.7.1935. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, 
s.  96; M. Ł. do A. Ł. Warszawa 11.9.1935. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, s. 99. Por. też 
M. Małachowska ‑Staszelis: Wykaz odczytów i referatów oraz prac dydaktycznych Adama Ły‑
sakowskiego. W: Pamięci Adama Łysakowskiego. Warszawa 1973, s. 77–78. Według H. Więckow‑
skiej zajęcia z bibliografii prowadził w Wilnie E. Koschmieder. W roku akademickim 1937/1938 
zajęć tych nie było jednak w programie studiów. r.: Bibliologia na wyższych uczelniach…, s. 629; 
H. Więckowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy…, s. 61.

262 Por. np. notatki A. Łysakowskiego z tych wykładów. Wymienił w nich m.in. Tematy (być 
może egzaminacyjne lub prac zaliczeniowych): Żegota Pauli jako bibliograf; Prace bibliograficzne
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Lubelskim. Swoje zajęcia nazywał rozmaicie: zakres i zadania bibliografii; główne 
zadania bibliografii; systemy bibliograficzne; główne zasady bibliotekarstwa; 
encyklopedia i  metodologia księgoznawstwa; dzieje bibliotek polskich; dzieje 
książki; dzieje drukarń polskich263. W  notatkach z  tych zajęć, zatytułowanych 
w rękopisie Ćwiczenia z księgoznawstwa, uczeń W. Hahna, A. Łysakowski, wy‑
mienił omawiane zagadnienia, wśród których znalazły się tematy bliskie prak‑
tycznych zainteresowań wykładowcy, a mianowicie dzieje dziewiętnastowiecznej 
bibliografii bibliografii (charakterystyka budowy, układów, doboru materiałów), 
pochodzących z  tego okresu bibliografii narodowych, np. F. Bentkowskiego 
(nazwanej bibliografią streszczającą, czyli rozumowaną) i  Adama Benedykta 
Jochera, a także niemieckich, francuskich, angielskich. W rękopisie A. Łysakow‑
skiego można ponadto odnaleźć tytuły bibliografii litewskich, niderlandzkich, 
węgierskich, czeskich, słowackich, jugosłowiańskich, albańskich, o  których 
W. Hahn wspominał w trakcie zajęć. 

Na uniwersytecie we Lwowie ćwiczenia z  bibliografii literackiej czasopism 
polskich XIX wieku prowadzone były przez E. Kucharskiego, zwolennika wy‑
kładów i  ćwiczeń z  bibliografii na uniwersytetach264. Uruchomienie tych zajęć 
wiązało się zapewne ze spełnieniem postulatów S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, który 
m.in. za pośrednictwem E. Kucharskiego zaangażował studentów polonistyki 
kilku uniwersytetów w opracowanie bibliografii zawartości czasopism.

Najważniejszym akademickim ośrodkiem kształcenia w  zakresie bibliologii 
i bibliografii w dwudziestoleciu międzywojennym pozostał Uniwersytet Poznań‑

Władysława Wisłockiego; Dzieje powstania bibliografii Estreichera; Prace bibliograficzne K.[arola] 
Estreichera z  wyłączeniem Bibliografii polskiej; Prace bibliograficzne Teodora Wierzbowskiego; 
Prace bibliograficzne J.[ózefa] M.[Maksymiliana] Ossolińskiego; Zasługi Adama Jochera na polu 
bibliografii polskiej; Paweł Jarkowski jako bibliograf i bibliotekarz; Julian Kamiński jako bibliograf; 
Ł.[ukasz] Gołębiowski jako bibliograf. Z  notatek wynika, że podczas zajęć pojawiły się też za‑
gadnienia dotyczące systemów katalogowych, statystyki druków, dziejów bibliotek i drukarstwa. 
A. Łysakowski: Notatki z wykładów W. Hahna i St. Ptaśnika na Uniwers. we Lwowie 1919–1921. 
W: Idem: [Notatki z zakresu bibliografii i dokumentacji]. Rps. maszyn., maszyn. powiel. Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, sygn. 10555 IV, k. 1–14.

263 Według M. Ambrosa W. Hahn prowadził zajęcia z zakresu i zadań bibliografii (dwie go‑
dziny w semestrze letnim 1917/1918, jedna godzina tygodniowo w semestrze zimowym 1919/1920 
i 1923/1924 oraz trzy godziny w roku 1924/1925), dziejów książki (dwie godziny w semestrze let‑
nim 1919/1920), encyklopedii i  metodologii księgoznawstwa (jedna godzina w  semestrze zimo‑
wym 1920/1921), głównych zasad bibliotekarstwa (jedna godzina w semestrze letnim 1920/1921), 
historii bibliotek i drukarń polskich (po jednej godzinie w obu semestrach roku 1920/1921), ogól‑
nych zasad bibliografii oraz systemów bibliograficznych (jedna godzina w  semestrze zimowym 
1921/1922). Ćwiczenia z  księgoznawstwa w  obu semestrach roku 1920/1921 obejmowały znajo‑
mość dzieł bibliograficznych, czytanie i ocenianie referatów oraz zwiedzanie bibliotek lwowskich. 
M.  Ambros: Wiktor Hahn (1871–1959). „Przegląd Biblioteczny” R. 28, z. 2 (1960), s. 151; Idem: 
Adam Łysakowski jako bibliotekarz. „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 8 (1972), s. 288.

264 E. Kucharski: Naukowe potrzeby historii…, s. 374.
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ski za sprawą S. Vrtela ‑Wierczyńskiego265, który od 1928 roku prowadził tam 
wykłady i ćwiczenia z zakresu bibliologii, bibliografii i literatury polskiej266. Zaję‑
cia pod nazwą „zarys bibliografii” oraz „zarys bibliotekarstwa”267 dla studentów 
uczelni268 odbywały się przez trzy semestry po dwie godziny tygodniowo. Główny 
temat wykładów i ćwiczeń stanowiła bibliografia, obejmująca trzy spośród sześciu 
modułów269. Podczas kursu bibliografii S. Vrtel ‑Wierczyński omawiał zagadnie‑
nia teorii i historii dyscypliny (można założyć, że na podstawie własnej publikacji 
Bibliografia. Jej istota, przedmiot i  początki z  1923 roku), zagadnienia termino‑
logiczne, przedmiot i zakres oraz metody i systemy porządkowania bibliografii. 
W  drugim module dokonał systematycznego przeglądu najważniejszych źródeł 
i pomocy bibliograficznych, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem prac K. Estreichera, L. Finkla, „Przewodnika Bi‑
bliograficznego” i „Urzędowego Wykazu Druków”270 oraz bibliografii specjalnych 
stanowiących pomoc dla studentów w pisaniu prac naukowych. Podczas ćwiczeń 
bibliograficznych studenci uczyli się posługiwać bibliografiami, opracowywali 
bibliografie literackie czasopism271, pisali prace i referaty. 

W  1937 roku, po przeniesieniu S. Vrtela ‑Wierczyńskiego do Warszawy, 
zajęcia zostały odwołane. Mimo wzmocnienia ośrodka warszawskiego – K. Pie‑
karski właśnie w  tym roku uzyskał habilitację (docent bibliotekoznawstwa 
na Uniwersytecie Warszawskim)  – nie udało się tam uruchomić stosownych 
zajęć272. W  Warszawie można było jednak podjąć naukę w  szkołach prywat‑

265 Wynikiem działalności dydaktycznej S. Vrtela ‑Wierczyńskiego była napisana przez niego 
podczas okupacji w  latach 1941–1944 praca Teoria bibliografii w zarysie, wydana we Wrocławiu 
w 1951 roku.

266 [S. Wierczyński]: Wykłady księgoznawstwa w Uniwersytecie Poznańskim. „Biuletyn Bi‑
blioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 4, nr 10–11 (1932–1933), s. 70; [Idem]: Życiorys. W: Zespół 
akt…, poz. spisu 129–140, s. [8] (prawdopodobnie omyłkowo wpisał 1923 jako rok rozpoczęcia 
wykładów, ponieważ pracę w Poznaniu rozpoczął cztery lata później).

267 W roku akademickim 1936/1937 kurs nazywał się nauka o książce (bibliografia) w pierw‑
szym trymestrze (część historyczna)  – jedna godzina tygodniowo; nauka o  książce (wstęp do 
bibliografii) w drugim trymestrze (część teoretyczna połączona z ćwiczeniami praktycznymi) – 
dwie godziny tygodniowo; nauka o  książce (wstęp do bibliografii) c.d. w  trzecim trymestrze  – 
jedna godzina tygodniowo. Por. Ćwiczenia bibliograficzne. „Kronika Uniwersytetu Poznańskie‑
go” 1935–1936, s. 147; Spis wykładów na rok 1936/1937. W: Zespół akt…, poz. spisu 10, 11.

268 W  roku akademickim 1926/1927 na kurs bibliografii i  bibliotekarstwa wpisanych było 
138 słuchaczy. Kurs bibliografii i bibliotekarstwa 1926–7. Zgłoszenia. W: Zespół akt…, poz. spisu 72.

269 [S. Wierczyński]: Wykłady księgoznawstwa…, s. 70.
270 S. Vrtel ‑Wierczyński zwrócił się do Zarządu Biblioteki Narodowej z prośbą o przesyłanie 

mu do ćwiczeń i wykładów z bibliografii jednostronnie zadrukowanych egzemplarzy „Urzędowe‑
go Wykazu Druków”. [List Stefana Wierczyńskiego do Zarządu Biblioteki Narodowej w Warsza‑
wie z 6 kwietnia 1932 roku]. W: Zespół akt…, poz. spisu 46.

271 W roku akademickim 1935/1936 opracowano przykładowo bibliografię „Pamiętnika War‑
szawskiego” za lata 1815–1823. Ćwiczenia bibliograficzne. „Kronika Uniwersytetu Poznańskiego” 
1935–1936, s. 147–148.

272 r.: Bibliologia na wyższych uczelniach…, s. 628–629.
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nych273. Pracownicy bibliotek oświatowych zdobywali wykształcenie w Prywatnej 
Jednorocznej Koedukacyjnej Szkole Bibliotekarskiej Magistratu m.st. Warszawy 
przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, w  szkole zawodowej średniej typu 
wyższego  – Dwuletniej Szkole Pracownic Społecznych (1928–1932)274, a  przede 
wszystkim w Studium Pracy Społeczno ‑Oświatowej przy Wydziale Pedagogicz‑
nym275 Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925–1939)276. 

Prywatna Jednoroczna Koedukacyjna Szkoła Bibliotekarska powstała 
w  1929  roku277, została zalegalizowana cztery lata później, a  w  1938/1939  roku 

273 Poza stolicą wykształcenie bibliotekarskie można było zdobyć w Lublinie. Dwa i pół roku 
trwała nauka w  zakresie pracy społecznej w  Katolickiej Szkole Społecznej w  Poznaniu, założo‑
nej w 1927 roku. Podczas jednej godziny bibliotekarstwa tygodniowo uczniowie poznawali war‑
sztat pracy w  bibliotece. W  latach 1937–1938 (lub 1937–1939) w  trzyletnim Studium Społeczno‑
 ‑Oświatowym we Lwowie bibliografię wykładał W.T. Wisłocki. Wykłady z  bibliotekarstwa 
w  Katolickiej Szkole Społecznej w  Poznaniu. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” 
R. 3, nr 12 (1931–1932), s. 117; J. Loret ‑Heintsch: Władysław Tadeusz Wisłocki i jego „Ruch Sło‑
wiański”. „Ze Skarbca Kultury” Z. 19 (1967), s. 116; S. Brykman: Wisłocki Władysław Tadeusz. 
W: Słownik pracowników książki polskiej…, s. 966.

274 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wykształconych pracowników bibliotek po‑
wszechnych, 1 września 1928 roku Polska Macierz Szkolna otworzyła Dwuletnią Szkołę Pracow‑
nic Społecznych koncesjonowaną przez MWRiOP, z wydziałem bibliotekarskim oraz sekretarsko‑
 ‑instruktorskim. Zajęcia prowadzili m.in.: K. Świerkowski, L. Stegnerówna (absolwentka szkoły 
bibliotekarskiej w  Pradze), J. Arct, J. Stemler i  M. Śliwińska ‑Zarzecka. W  Szkole można było 
zdobyć wykształcenie bibliotekarskie z  przygotowaniem do pracy w  świetlicy, stąd też w  pro‑
gramie nauczania położono nacisk na pracę z  użytkownikiem (zajęcia ogólne i  pedagogiczne: 
polityka i psychologia społeczna; historia kultury; organizacja i korespondencja w  instytucjach 
społecznych; rozwój instytucji społecznych; metodyka pracy kulturalno ‑oświatowej; praca prele‑
gencka; gry i zabawy świetlicowe; inscenizacja) oraz na przedmioty bibliologiczne, jak bibliogra‑
fia (2  godziny tygodniowo); księgoznawstwo; bibliotekarstwo; bibliotekoznawstwo; księgarstwo; 
seminarium ocen książek i  zagadnienia wychowawcze w bibliotece (w sumie pozostałych 9 go‑
dzin). Wydział Bibliotekarski Szkoły Pracownic Społecznych Polskiej Macierzy Szkolnej. „Biuletyn 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 3, nr 8–9 (1931–1932), s. 81; J. Włodarczyk: Biblioteka‑
rze w Polsce…, s. 57–58.

275 Por. H. Orsza ‑Radlińska: Studium Pracy Kulturalnej. Projekt opracowany z  polecenia 
Centralnego Biura Kursów dla Dorosłych, Centralnego Związku Kółek Rolniczych, Wydziału Wy‑
chowawczego Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców i Związku Bibliotekarzy Polskich. War‑
szawa 1925; J. Włodarczyk: Bibliotekarze w Polsce…, s. 64–71. 

276 Studia bibliotekarskie w  Studium Pracy Społeczno ‑Oświatowej przy Wydziale Pedago‑
gicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej były wzorowane na standardach belgijskich. W 1930 roku 
zostały przekształcone w kurs ciągły, najpierw dwuletni, potem czteroletni, kończący się uzyska‑
niem dyplomu. Podczas 14 lat funkcjonowania Studium ukończyło około 150 osób. Z. Skubała‑
 ‑Tokarska: Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1967; 
A. Mściszowa: Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego. „Roczniki Biblioteczne” R. 17, z. 3–4 
(1973), s. 823; I. Lepalczyk: Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej. Łódź 1974, s. 78–102; 
Z. Gaca ‑Dąbrowska: Zarys rozwoju nauki o bibliotece w Polsce do 1939 roku. „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 19 (1995), s. 20.

277 Początkowo był to nieobowiązkowy kurs dla pracowników Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy, zorganizowany na ich prośbę w 1929 roku. Funkcję kierownika pełnił dyrektor Biblio‑
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przejęło ją Koło Warszawskie ZBP z  siedzibą w  Centralnej Bibliotece Wojsko‑
wej w  Warszawie278. Warto przyjrzeć się bliżej treściom prowadzonych tam 
zajęć279. W ramach kształcenia wprowadzono bloki przedmiotów: nauki wstępne 
(np. technika pracy umysłowej); księgoznawstwo (w  tym bibliologia ogólna, 
specjalna  – teoretyczna i  praktyczna, bibliografia, bibliotekoznawstwo, książka 
a  czytelnictwo, socjologia bibliologiczna); nauki pomocnicze (historia kultury 
oraz klasyfikacje nauk); nauki dodatkowe (nauka obywatelska, samorząd i prag‑
matyka urzędnicza). Przedstawiając ten kurs, Leon Bykowski, który odpowiadał 
za treści zajęć, podkreślił, że w  programie nauczania w  pierwszej kolejności 
uwzględniono najogólniejsze informacje na temat techniki pracy umysłowej, 
a następnie zagadnienia księgoznawstwa, które zostało podzielone na dwie części: 
materialną i  niematerialną. Przez pierwszą rozumiano dziedziny najważniejsze 
dla bibliotekarzy – bibliografię i bibliotekoznawstwo. W drugiej części wydzielono 
nowsze, dopiero rozwijające się dyscypliny: bibliopsychologię i bibliosocjologię280. 

Podczas zajęć z bibliografii281 szczególną wagę przywiązywano do podkreś‑
lenia aktywnej roli bibliotekarzy. Na program zajęć złożyły się cztery bloki te‑

teki lub inny upoważniony przez niego pracownik, którego kandydatura została zatwierdzona 
przez Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego Biblioteką Publiczną oraz Kuratorium Okrę‑
gu Szkolnego Warszawskiego. Leon Bykowski. W: Akta osobowe pracowników Biblioteki Publicz‑
nej m.st. Warszawy. Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, sygn. A331, k. 19, 33; Kurs 
bibliotekarski. Uwagi ogólne. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 2, nr 1 (1930–
1931), s. 8; Szkoła Bibliotekarska przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. „Biuletyn Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy” R. 5, nr 9–10 (1933–1934), s. 29.

278 Nowoczesny program Szkoły uwzględniał najnowsze osiągnięcia naukowe (księgoznaw‑
stwo, bibliopsychologię, pracę informacyjną), ale w 1938 roku Zarząd Miejski w Warszawie po‑
stanowił ją zamknąć. Z tego powodu 12 lutego 1938 roku Warszawskie Koło ZBP zorganizowało 
konferencję pod hasłem „Jakie jest nam potrzebne szkolnictwo bibliotekarskie w chwili obecnej”. 
F. Czerwijowski zaproponował wówczas, by Szkoła prowadziła kurs rok dłużej, kształcąc nie tyl‑
ko bibliotekarzy ‑techników, ale – podobnie jak Wolna Wszechnica Polska – także bibliotekarzy 
o nastawieniu społecznym. Niestety, w czerwcu 1938 roku Szkoła zawiesiła działalność, natomiast 
rok później funkcjonowała pod nazwą Jednorocznych Koedukacyjnych Kursów Bibliotekarskich, 
dzięki wsparciu MWRiOP. Roczna Szkoła Bibliotekarska przy Bibliotece Publicznej m.st. War‑
szawy. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” R. 1, nr 1–2 (1929–1930), s. 2–3; A. Sto‑
larski, R. Fleszarowa: Zagadnienie szkolnictwa bibliotekarskiego…, s. 178; I. Gawinkowa: Bi‑
blioteka Publiczna w…, s. 590; C. Kozioł: Szkoła Bibliotekarska przy Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy. W: Z dziejów książki…, s. 739.

279 Należy docenić polecaną kursantom najnowszą literaturę fachową, o czym świadczą wy‑
kazy lektur. Kurs bibliotekarski. „Bibliotekarz” R. 10, nr 6 (1938), s. 67. W  kolejnych numerach 
„Biuletynu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” (1930/1931, 1931/1932) opublikowano szczegóło‑
wy program zajęć wraz z literaturą nauk wstępnych i księgoznawczych (m.in. system bibliologii 
L.J. Živnego, bibliografia, bibliotekoznawstwo, bibliosocjologia, bibliopsychologia, bibliopedago‑
gika, pedagogika biblioteczna).

280 L. Bykowski: Książka a pedagogika. Warszawa 1934, s. 4–6.
281 Kurs bibliotekarski. Nauki księgoznawcze. 4. Bibliografia. „Biuletyn Biblioteki Publicznej 

m.st. Warszawy” R. 2, nr 5–6 (1930–1931), s. 41–43; L. Bikovs’kij: Knigoznavstvo, bibliografiâ ta 
bibliotekoznavstvo. Programi. Kališ 1933, s. 11–17.



Rozdział 2. Instytucjonalne i organizacyjne perspektywy rozwoju…164

matyczne: wstęp do bibliografii282; opis bibliograficzny283; spis bibliograficzny284 
oraz źródła bibliograficzne285. Program obejmował niezwykle obszerną tema‑
tykę: historię bibliografii, prezentację bibliografii jako dziedziny wiedzy i  jako 
działalności praktycznej. W  sposób uporządkowany omawiano zagadnienia 
przedmiotu bibliografii, celów spisów bibliograficznych, metod ich tworzenia, 
rodzajów i użytkowania spisów w pracy bibliotekarzy. Ten pierwszy dział zajęć, 
a  więc wstęp do bibliografii, odpowiadał współczesnemu pojmowaniu teorii 
bibliografii. Oddzielono natomiast kwestie związane z metodyką bibliograficzną, 
tak jak w swoich publikacjach uczynili to teoretycy: L.J. Živny z Czechosłowacji 
i  Georg Schneider z  Niemiec. W  polskim piśmiennictwie takiego sposobu uj‑
mowania bibliografii nie podawano, żaden ze znawców tematyki bibliograficznej 
nie zajął się dotąd w  sposób szczególny metodyką bibliografii. Program tych 
zajęć musiał więc uwzględniać doświadczenia zawodowe prowadzących oraz 
osiągnięcia nauki niemieckiej i czechosłowackiej. W pierwszym z metodycznych 
modułów umieszczono zagadnienia związane z  opisem bibliograficznym róż‑
nych typów dokumentów, a w drugim – ze spisami bibliograficznymi. Na końcu 
bloku bibliograficznego kursanci poznawali rejestry bibliograficzne. Program 
szkolenia, bogaty i dobrze udokumentowany, należy uznać za jeden z najciekaw‑
szych i na wskroś aktualnych. Wyjątkowo trafnie oddawał strukturę bibliografii 

282 Wstęp do bibliografii  – pochodzenie słowa „bibliografia”, relacje bibliografii i  księgo‑
znawstwa, dzieje i rozwój bibliografii powszechnej. Przedstawiono bibliografię jako umiejętność 
oraz jako ogólną naukę o książce. Omówiono cele współczesnej bibliografii i  jej historię w Pol‑
sce. Scharakteryzowano poglądy L.J. Živnego (definicja bibliografii, jej przedmiot i  zakres, cele 
i zadania, metody, systematyka itd.). W ostatniej części zaprezentowana została rola bibliografii 
w pracy bibliotekarzy oraz w organizacji kolektywnej pracy umysłowej.

283 Opis bibliograficzny – np. jego teoria, opisowe cechy dokumentu, pozycja bibliograficzna 
i jej rozwój, jednostka bibliograficzna; przygotowanie do opisywania; praktyka opisywania, czyli 
terminologia bibliograficzna, kolejność cech opisowych, technika opisywania; ogólne zasady opi‑
sywania, transliteracja, redakcja opisu; prawidła opisywania książek, czasopism, artykułów, dzieł 
poligraficznych, anepigraficznych, druków drobnych, fragmentów, starodruków, rękopisów, map, 
nut, dzieł sztuki itp.; metody opisywania – bibliograficzna, biblioteczna, archiwalna, księgarska 
i wydawnicza, opisy skrócone.

284 Spis bibliograficzny – obejmował teorię układania spisów bibliograficznych, pojęcie po‑
szczególnych czynności, przedmiotu opisu, katalogi, spisy bibliograficzne, rejestry  – w  ujęciu 
historycznym rozwoju wykazów bibliograficznych. W  dalszej kolejności scharakteryzowano 
strukturę katalogu, jego rodzaje (przedmiotowy, systematyczny, chronologiczny, onomastyczny, 
tytułowy dzieł anonimowych, drukarzy, wydawców, rękopisów, starodruków, opraw itp.). Zapre‑
zentowano spisy tworzone na podstawie kombinacji kilku przedmiotów, np. katalog krzyżowy 
i  słownikowy. Na końcu opisano techniczne aspekty zestawiania spisów i organizację prac nad 
nimi – instytucje bibliograficzne, państwową ewidencję twórczości piśmienniczej.

285 Źródła bibliograficzne – w ostatniej części kursu przedstawiono przegląd spisów biblio‑
graficznych oraz różne formy przygotowania spisów, np. rejestracyjny, adnotowany, krytyczny, 
zalecający, bieżący, retrospektywny, krajoznawczy. Dziś można je uznać za propozycje typologii 
bibliografii.
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jako dziedziny, przede wszystkim praktycznej, ale z  elementami teorii, mocną 
podbudową metodyczną, nieistniejącą w  polskim piśmiennictwie naukowym, 
rozproszoną w  wielu spisach bibliograficznych i  pojedynczych głosach podczas 
zjazdów bibliotekarzy czy na łamach wydawnictw fachowych. Nie doczekał się 
on jednak realizacji w postaci stosownego podręcznika do bibliografii286. 

W  II Rzeczypospolitej wyższe wykształcenie bibliotekarskie zdobywano 
tylko w  Wolnej Wszechnicy Polskiej. Była to uczelnia niepaństwowa, bez 
prawa nadawania stopni akademickich, wywodząca się z Towarzystwa Kursów 
Naukowych. Warto przypomnieć w  skrócie program kształcenia bibliotekarzy 
w  istniejącym od 1905 roku Towarzystwie287, w  którym w  roku akademickim 
1916/1917 powołano Katedrę Bibliotekarstwa i Bibliografii oraz Katedrę Księgo‑
znawstwa Ogólnego. W  Katedrach wykładowcami byli M. Rulikowski  – z  za‑
kresu bibliologii i  J.  Muszkowski  – z  zakresu bibliotekarstwa z  bibliografią288. 
W programie zajęć, prowadzonych w Bibliotece Publicznej w Warszawie, wyraź‑
nie rozdzielono księgoznawstwo od bibliografii i bibliotekoznawstwa – te jednak, 
jako pomocnicze w pracy bibliotekarza, zostały połączone. Tematyka wykładów 
M. Rulikowskiego dotyczyła historii książki, księgarstwa i statystyki druków289, 
natomiast J. Muszkowski przedstawiał nadbudowę dziejów kultury, pisma, druku, 
a  następnie narzędzie służące bibliotekarzom w  procesie poznawania książek. 
Tym była dla niego bibliografia. Przybliżał osiągnięcia teoretyków bibliografii 
i  bibliotekarstwa, m.in.: G.É.  Peignota, Martina Schrettingera, F.A. Eberta, 
J. Lelewela i A. Bohatkiewicza. Ta podstawa bibliologiczno ‑bibliograficzna była 
dla J. Muszkowskiego jedynie pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, 
czym jest bibliotekoznawstwo. Kurs dotyczył zatem w większej części spraw bi‑
bliotek, a nie bibliografii, choć ćwiczenia z bibliografii odbywały się także – wy‑

286 T. Sterzyński przyznał, że tłumaczenie obcych prac z zakresu teorii nauki o książce i bi‑
bliografii na język polski, wobec istnienia wartościowych opracowań S. Vrtela ‑Wierczyńskiego 
i M. Rulikowskiego, nie było potrzebne. Bardziej naglące – w jego odczuciu – było przystosowa‑
nie materiałów z zakresu praktyki bibliograficznej. T. Sterzyński: Živny Władysław Jan: Biblio‑
grafia i  bibliologia. Pojęcie, przedmiot, rozwój. Przekład z  czeskiego przerobił i  uzupełnił Adam 
Łysakowski. Warszawa – Wilno 1936. Nakładem Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy. (Wydawnictwo Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy nr. 62). Str. 81. [Rec.]. „Nowa 
Książka” R. 3, z. 10 (1936), s. 565.

287 Por. genezę i dzieje Towarzystwa Kursów Naukowych, które nie było, co prawda, uczel‑
nią typu uniwersyteckiego w sensie formalnym, ale instytucją naukową. Z. Skubała ‑Tokarska: 
Społeczna rola Wolnej Wszechnicy…, s. 36–108. W monografii tej zabrakło omówienia szczegóło‑
wych programów kształcenia.

288 Kurs J. Muszkowskiego trwał od lutego do czerwca 1917 roku. W pierwszym roku zajęcia 
cieszyły się popularnością słuchaczy, ale w następnych latach zabrakło chętnych. J. Muszkowski: 
Bibliografia polska 1900–1918. „Przegląd Historyczny” T. 21, Ser. 2 T. 1 (1917–1918), s. 360. 

289 M. Rulikowski: Kurs księgoznawstwa 1916/17 r. T.K.N. [Towarzystwo Kursów Nauko‑
wych]. Notatki oprac. W. Dąbrowska ; wykład o Gutenbergu M. Gordon. Warszawa [b.r.]. Bi‑
blioteka Publiczna m.st. Warszawy, sygn. Ks. 3658. Materiały były też drukowane w „Księgarzu” 
od 1922 do 1927 roku. 
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kładowcę wspomogła tu H. Drège, pracownica Biblioteki Ordynacji Krasińskich 
w Warszawie:

Wykład bibliografii będzie prowadzony ściśle z  punktu widzenia po‑
trzeb bibliotekarza: uwzględni zatem całokształt metod bibliograficz‑
nych z zastosowaniem do poszczególnych kategorii wytworów piśmien‑
nictwa, ilustrując te metody przy pomocy pokazywania i  dokładnego 
omawiania dzieł bibliograficznych, używanych najczęściej w  praktyce 
bibliotecznej290.

Kurs bibliografii w Towarzystwie Kursów Naukowych odbiegał od tego, jaki 
zaproponowano w  Studium Pracy Społeczno ‑Oświatowej Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, a właściwie na kierunku bibliotekarskim zorganizowanym przez H. Rad‑
lińską. Program Studium był zróżnicowany (przedmioty ogólne i  specjalne), 
przygotowywał do pracy zawodowej w różnych typach bibliotek i był skierowany 
przede wszystkim do bibliotekarzy ‑oświatowców, umożliwiając im również 
podjęcie prac badawczych291. Dużą wagę przywiązywano do grupy przedmio‑
tów pedagogiczno ‑psychologicznych, wydzielono też blok zajęć literackich. Na 
kształcenie specjalne złożyły się te zajęcia, które powiązano z biblioteką, biblio‑
tekarstwem, organizacją i badaniem czytelnictwa (systematyczne kursy, wykłady 
monograficzne, proseminaria, seminaria, ćwiczenia, hospitacje i praktyki)292. 

Od 1925 roku zajęcia z nauki o książce prowadził J. Muszkowski (najpierw 
jako docent, potem jako profesor nadzwyczajny). Objęły one kurs bibliografii 
ogólnej (dwie godziny tygodniowo), natomiast Wiktoria Muklanowicz, zastępca 
dyrektora Biblioteki Publicznej, prowadziła zajęcia z  bibliografii szczegółowej 
(również w  wymiarze dwóch godzin)293. J. Muszkowski podjął też prosemina‑
rium i seminarium pod nazwą „zasady księgoznawstwa”294. Od 1928 roku zakres 

290 J. Muszkowki: Zasady bibliotekoznawstwa i  bibliografii. Wykład wstępny dr. J. Musz‑
kowskiego r. 1916/17 : T.K.N. [Towarzystwo Kursów Naukowych]. [B.m.] 1916. Biblioteka Publiczna 
m.st. Warszawy, sygn. Bibl. Z. 4418, s. XXIX–XXX.

291 Kształcenie bibliotekarzy na Studium Pracy Społeczno ‑Oświatowej. „Polska Oświata Poza‑
szkolna” R. 11, nr 3 (1933–1934), s. 116.

292 Przedmioty związane z bibliotekarstwem (cztery godziny tygodniowo wykładów i semi‑
narium przez całe studia oraz sześć godzin ćwiczeń w  pierwszym roku) prowadzili F. Czerwi‑
jowski, S. Rygiel i A. Łysakowski – ten ostatni od semestru zimowego 1929/1930 podjął wykłady, 
które (z  przerwą w  semestrze zimowym 1930/1931) zakończył w  maju 1931 roku, gdy wrócił do 
Wilna. Jego zajęcia objęły problematykę typów katalogów bibliotecznych, zwłaszcza przedmio‑
towego. Z kolei czytelnictwo wykładała H. Radlińska (dwie godziny tygodniowo w II semestrze 
oraz seminarium w  III i  IV). Kształcenie uzupełniały zajęcia z  zakresu wytwarzania książki, 
nauk pomocniczych historii, planowane były zajęcia z archiwistyki i muzealnictwa. Kształcenie 
bibliotekarzy…, s. 117; H. Hleb ‑Koszańska: Adam Łysakowski. Życie i  działalność. W: Pamięci 
Adama Łysakowskiego…, s. 14.

293 H. Radlińska: Kształcenie pracowników oświatowych. Warszawa 1927. [Odbitka], s. 23.
294 H. Więckowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy…, s. 23.
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zajęć się zwiększył, a  w  1930 roku J. Muszkowski zorganizował Seminarium 
Bibliograficzne (zwane również Bibliologicznym295). Jego asystentką w Katedrze 
Bibliografii została J. Dąbrowska (w  latach 1930–1932), która pomagała też 
S.  Dembemu w  organizacji kursów dla pracowników Biblioteki Narodowej296. 
W 1935 roku młodszą, a  trzy lata później starszą asystentką J. Muszkowskiego 
została absolwentka Studium, Aniela Mikucka, była nią również Julia Millerowa 
(w latach 1933–1939)297. 

Na blok zajęć bibliograficznych wykładanych we Wszechnicy składały się: 
zasady bibliografii (dwie godziny tygodniowo w  I  półroczu), proseminarium 
(w II półroczu) i seminarium (w III i IV półroczu). Rotacyjnie odbywało się kon‑
wersatorium o  literaturze oraz wstęp bibliograficzny do literatury powszechnej 
i  historia księgarstwa (jedna godzina tygodniowo). Bibliografia była też przed‑
miotem egzaminu dyplomowego298. Choć kształcenie we Wszechnicy było róż‑
nie oceniane299, z pewnością i ten rodzaj edukacji przyczynił się do poszerzenia 
wiedzy na temat bibliografii, a przede wszystkim umiejętności bibliograficznych, 
do wykształcenia grona praktyków bibliografii, samodzielnie opracowujących 
spisy bibliograficzne300.

Z przeprowadzonej przez Zofię Gacę ‑Dąbrowską analizy zachowanych pro‑
gramów szkół i kursów zorganizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym 
wynika, że w  szkoleniach dla pracowników bibliotek naukowych bibliografię 

295 Ukończyło je około dwudziestu osób przygotowanych do zadań praktycznych i  prowa‑
dzenia prac naukowych (np. C. Kozioł, F. Bursowa, J. Filipkowska ‑Szemplińska, Z. Hryniewicz). 
Prowadząc te zajęcia, J. Muszkowski powziął zamiar opracowania materiału pt. Życie książki. 
H. Radlińska: Pierwsze ćwierćwiecze działalności pedagogicznej Jana Muszkowskiego. „Bibliote‑
karz” R. 20, nr 4 (1953), s. 107.

296 D. Stępniewska: Dąbrowska Jadwiga. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suple‑
ment II…, s. 37.

297 H. Radlińska wspominała, że w ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej asy‑
stentką J.  Muszkowskiego była Z. Żarnecka, która podczas okupacji prowadziła konspiracyjne 
ćwiczenia z  bibliografii na tajnych kompletach Wolnej Wszechnicy Polskiej. H. Radlińska: 
Pierwsze ćwierćwiecze działalności…, s. 107; I. Lepalczyk: Helena Radlińska (1879–1954). „Prze‑
gląd Biblioteczny” R. 29, z. 3–4 (1961), s. 232, 234.

298 Kształcenie bibliotekarzy…, s. 117–118.
299 Krytycznie o tym systemie kształcenia wypowiedział się M. Łodyński, oceniając go jako 

zbyt skomplikowany. A. Łysakowski, opracowując program kursu bibliotekarskiego w 1938 roku, 
napisał: „Szkolnictwo bibliotekarskie  – syntetyzuję (szkicuję) tak: nie należy się nam zbyt ści‑
śle wiązać z ośrodkami kształcenia b[ibliote]karzy oświatowych. Ale ważną rzeczą jest zyskanie 
jednej katedry. Gdyby uniwersytet jej dać nie mógł, lepsza katedra na Wolnej Wszechnicy niż 
żadna”. A. Ł. do M. Ł. Wilno 17.2.1938. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, s. 153. Por. też 
A. Stolarski, R. Fleszarowa: Zagadnienie szkolnictwa bibliotekarskiego…, s. 177.

300 Niektóre prace słuchaczy Seminarium ukazały się drukiem, np.: J. Skarżyńskiej Bibliogra‑
fia oświaty pozaszkolnej (1900–1928) (Warszawa 1929), R. Rudzińskiej Bibliografia pracy społecz‑
nej 1900–1928 (Warszawa 1929) oraz F. Zienkiewiczowej Projekt i uzasadnienie skorowidzów do 
wydawnictw etnograficznych Akademii Umiejętności („Lud” R. 28, nr 1/2).
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traktowano zazwyczaj jako oddzielną grupę zagadnień301 (czasami w  bloku 
przedmiotów bibliologicznych lub bibliotekarskich). Nauczanie to było jednak 
ograniczone  – z  nielicznymi omówionymi w  rozdziale wyjątkami  – do kształ‑
towania umiejętności posługiwania się spisami, prezentowania ważniejszych 
polskich i  zagranicznych opracowań bibliograficznych czy też organizacji prac 
bibliograficznych. Bibliografię postrzegano zatem jako dziedzinę użytkową, 
stąd zajęcia w dużej mierze dotyczyły metodyki bibliograficznej i wykorzystania 
bibliografii w pracy zawodowej. 

Trzeba pamiętać, że nauczanie bibliografii w  wieku XIX nie cieszyło się 
dużą popularnością wśród studentów. Bibliografia stanowiła samodzielną naukę 
o książce, ale jednocześnie była nauką pomocniczą wobec innych działów wiedzy, 
co przesądziło o potraktowaniu jej jako przedmiotu, co prawda, akademickiego, 
ale bywało, że nadobowiązkowego. W dwudziestoleciu międzywojennym stano‑
wiła natomiast dziedzinę wiedzy i  umiejętności, część nauki o  książce, mającą 
z nią wspólne dzieje, zajmującą się przede wszystkim spisami bibliograficznymi. 
Dlatego w  procesie dydaktycznym skierowanym do bibliotekarzy naukowych 
lub zatrudnionych w dużych bibliotekach publicznych podjęto problem opisów 
bibliograficznych oraz metodyki spisów (także na podstawie ustaleń L.J. Živ‑
nego). Szkolenia przeznaczone dla pozostałych grup pracowników bibliotecz‑
nych ujawniły w zasadzie jedynie funkcje bibliografii jako narzędzia sterującego 
czytelnictwem i użytecznego w codziennej obsłudze informacyjnej. Taki zakres 
kształcenia bibliograficznego wynikał z  powiązania tych treści właściwie wy‑
łącznie z bibliotekarstwem302 i szkoleniami praktyków tego zawodu.

301 Z. Gaca ‑Dąbrowska: Nauka o bibliotece w programach kształcenia bibliotekarzy. (Okres 
II Rzeczypospolitej). „Roczniki Biblioteczne” R. 23, z. 2 (1979), s. 162–163.

302 Tematyka bibliograficzna pojawiła się również na kursie dla księgarzy zorganizowanym 
w Studium Księgarskim Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej od jesieni 1928 
roku (według H. Radlińskiej zajęcia odbywały się od roku 1929/1930). Na kursie, w trzecim bloku 
tematycznym, nazwanym „przemysł wydawniczy”, przewidziano przedmiot „propaganda wy‑
dawnictw”, który był prowadzony przez T. Sterzyńskiego. Tematyka zajęć dotyczyła wykorzysta‑
nia bibliografii księgarskiej. W  bloku czwartym  – „księgarstwo sortymentowe”  – T. Sterzyński 
wykładał przedmiot „dokumentacja księgarska”, obejmujący zarys bibliografii księgarskiej. Pod‑
czas zajęć seminaryjnych przygotowano natomiast bibliografię „Przeglądu Księgarskiego” za lata 
1910–1928. Pierwsze dwulecie kursów księgarskich 1928/9–1929/30. (Warszawa [b.r.]). [Odbitka], 
s. 7–8; H. Radlińska: Pierwsze ćwierćwiecze działalności…, s. 107. O programie szkoły, obejmu‑
jącym zagadnienia bibliograficzne, pisała M. Korczyńska ‑Derkacz. M. Korczyńska ‑Derkacz: 
Rola Jana Muszkowskiego w  kształtowaniu polskiego księgarstwa w  okresie międzywojennym. 
W: Jan Muszkowski  – ludzie, epoka, książki. Tradycje i  kontynuacje. Red. nauk. G. Czapnik, 
Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź ; Warszawa 2014, s. 77–82.



Rozdzia ł  3

Bibliografia jako nauka i działalność praktyczna 
Przedmiot, metody i zadania

Nauka polskiego dwudziestolecia międzywojennego była podporządkowa‑ 
na celom praktycznym. Także nauki humanistyczne miały mieć charakter 
użyteczny i  służyć bieżącym potrzebom życia, a  zatem przyczyniać się do 
kształtowania i  utrwalania świadomości narodowej (przede wszystkim nauki 
historyczne, literatura, badanie tradycji) oraz poznawania elementów współ‑
czesnego życia1. Takie cele wyznaczono również bibliografii2, traktowanej 
zazwyczaj jako część warsztatu pracy naukowej (nauka pomocnicza) lub metoda 
badawcza wykorzystywana przez przedstawicieli wszystkich dziedzin wiedzy. 
Działania rejestracyjne były oddzielane od bibliografii jako dziedziny nauki, 
a niedawno powstały Instytut Bibliograficzny, skupiający się na organizowaniu 
bieżącej rejestracji dorobku, oraz Związek Bibliotekarzy Polskich (dalej: ZBP), 
zainteresowany przede wszystkim ochroną interesów pracowniczych grupy osób 
zatrudnionych w bibliotekach, nie miały w swoich planach zmiany takiego po‑

1 K. Dobrowolski: Nauki humanistyczne a  potrzeby życiowe narodu. Uwagi zasadnicze. 
„Nauka Polska” T. 24 (1939), s. 30.

2 W  dwudziestoleciu międzywojennym przystąpiono do organizowania warsztatów biblio‑
graficznych. Zainteresowano się rozproszonym w  Europie piśmiennictwem polskim, czego do‑
wodem były zamieszczane na łamach „Nauki Polskiej” (w dziale Polonica zagranicą) stany badań 
i wykazy, w których opisywano spenetrowane przez polskich badaczy archiwa, biblioteki i mu‑
zea, np. w Austrii, Czechosłowacji, Niemczech, Rumunii i na Węgrzech. Na uwagę zasługują też 
bibliografie, katalogi i  inwentarze rękopisów i  starych druków, jak np. K. Piekarskiego Inkuna‑
buły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z  lat 1900–1935 nr. 76–187 (pierwotnie druk 
w „Przeglądzie Bibliotecznym” R. 10, z. 2, 1936, a także w postaci nadbitki, Kraków 1936 – była to 
część druga zestawienia). Autor ten opracował ponadto Katalog Biblioteki Kórnickiej. T. 1, Poloni‑
ca XVI ‑go wieku. Cz. 1 (Kraków 1929) oraz wspólnie z A. Kawecką ‑Gryczową Katalog Biblioteki 
Horynieckiej XX. Ponińskich. Cz. 1, Inkunabuły i polonica XVI wieku (Warszawa 1936). G. Kowal‑
ski sporządził Katalog inkunabułów Biblioteki Opactwa Mogilskiego oraz Katalog inkunabułów 
biblioteki klasztoru Cystersów w Szczyrzycu (Kraków 1915).
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dejścia. Ponadto biura bibliograficzne były nastawione na pragmatyczny wymiar 
działalności bibliograficznej, a  i  system kształcenia przygotowywał biblioteka‑
rzy do posługiwania się bibliografiami w  codziennej obsłudze użytkowników  
oraz do tworzenia różnego typu wykazów. Wiedza bibliograficzna była przydatna 
jedynie osobom przystępującym do egzaminów zawodowych, a uprawiana przez 
niewielki krąg bibliografów – teoretyków3.

Jak wspomniano w rozdziale pierwszym, w początkach wieku XX zaniechano 
poważniejszych dyskusji na temat teorii bibliografii. Publikacje poświęcone 
organizacji bibliografii4 z  elementami teorii, autorstwa Mieczysława Rulikow‑
skiego5, Jana Muszkowskiego6, Aurelego Drogoszewskiego7, Stanisława Jarkow‑
skiego8 i Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego9, pojawiły się podczas I wojny światowej. 
M. Rulikowski i J. Muszkowski wystąpili też z pierwszymi na ziemiach polskich 
projektami ukazującymi nową dyscyplinę naukową, jaką było księgoznawstwo10. 
W opracowaniach tych znalazło się miejsce dla bibliografii. 

Po 1919 roku nastąpił jednak zastój w dziedzinie bibliografii, także praktycz‑
nej. Przestała się ukazywać „Bibliografia Polska” Jana Czubka, nie publikowano 
zbyt wielu znaczących bibliografii specjalnych. Wydawnictwo Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, czyli „Biuletyn Bibliograficzny”, nie spełniło swoich zadań, 

 3 Także i  dziś grono osób uprawiających teorię dyscypliny jest niewielkie, podobnie jak 
liczba poświęconych tej problematyce publikacji. Por. np. A. Bajor: Analiza ilościowa polskiego 
piśmiennictwa bibliologicznego publikowanego w latach 1937–2004. Wybrane zagadnienia. W: Wy‑
miana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na 
rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Pod red. D. Pietruch ‑Reizes i  W. Babika. Katowice 
2008, s. 177–185.

 4 Jak wskazała J. Czachowska, od 1915 roku coraz częściej wypowiadano się na temat biblio‑
grafii i  jej organizacji, a zwłaszcza rozwoju bibliografii ogólnej i specjalnych, w tym bibliografii 
literackiej. J. Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w  Polsce. Wrocław ; Warszawa ; Kra‑
ków ; Gdańsk 1979, s. 80.

 5 M. Rulikowski: Księgarstwo i czytelnictwo polskie wobec wojny. „Książka” R. 14, nr 8–12 
(1914), s. 50–67.

 6 J. Muszkowski: Potrzeby bibliografii. „Myśl Polska” R. 1 [właśc. 2], T. 2, z. 6 (1915), 
s. 165–167.

 7 A. Drogoszewski: Instrukcje do bibliografii druków odrębnych i pism. „Przegląd Nauko‑
wy i  Pedagogiczny” T. 1, nr 4 (1916), s. 275–297; Idem: W  sprawie bieżącej bibliografii polskiej. 
„Przegląd Naukowy i Pedagogiczny” T. 1, nr 1 (1916), s. 56–62.

 8 S. Jarkowski: Czasopiśmiennictwo bibliograficzne polskie a  rejestracja polskiej produkcji 
wydawniczej. Warszawa 1916. [Odbitka].

 9 S. Vrtel: Organizacja bibliografii. W sprawie Polskiego Instytutu Bibliograficznego. Lwów 
1917. [Odbitka].

10 J. Muszkowski: Zasady bibliotekoznawstwa i bibliografii. Wykład wstępny dr. J. Muszkow‑
skiego r. 1916/17 : T.K.N. [Towarzystwo Kursów Naukowych] ([B.m.] 1916); M. Rulikowski: Zakres 
i zadania księgoznawstwa. Wykład wstępny wygłoszony d. 4. X. 1916. na Wydziale Humanistycz‑
nym Wyższych Kursów Naukowych w  Warszawie (Warszawa ; Lwów 1916); Idem: Kurs księgo‑
znawstwa 1916/17 r. T.K.N. [Towarzystwo Kursów Naukowych]. Notatki oprac. W. Dąbrowska  ; 
wykład o Gutenbergu M. Gordon (Warszawa [b.r.]). 
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nie udało się unormować zasad przekazywania egzemplarzy obowiązkowych11. 
W 1919 roku Stanisław Lam potwierdził to niewielkie zainteresowanie w nastę‑
pujący sposób: „Istotnie bowiem mało kto poważnie się bibliografią zajmował, 
a  stan ten z  małymi wyjątkami ciągle trwa jeszcze”12. Sześć lat później Kazi‑
mierz Piekarski skonstatował: „nie jesteśmy wcale narodem bibliografów”, czego 
miała dowodzić obojętność środowisk naukowych oraz Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i  Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP) wobec odwlekającego 
się druku bibliografii Karola Estreichera13. Nie dokładano starań, by bibliografia 
jako praktyka, a tym bardziej nauka, mogła się rozwijać14. Powołanie Instytutu 
Bibliograficznego i  Biblioteki Narodowej, zgodnie z  wielokrotnie wysuwanymi 
planami i propozycjami, powinno było nastąpić wcześniej. Nie uczyniono także 
niczego w  sprawie utworzenia postulowanych katedr bibliografii/bibliologii. 
Teksty poświęcone bibliografii jako nauce drukowano za to na łamach czaso‑
pism, jej problemy analizowano w referatach konferencyjnych i podczas innych 
spotkań branżowych. Te właśnie wypowiedzi zostaną scharakteryzowane w roz‑
działach trzecim i czwartym.

3.1. Źródła i inspiracje teoretyków bibliografii w Polsce

W  dwudziestoleciu międzywojennym teoria bibliografii w  Polsce bazowała 
na zdobyczach wieku XIX i  współczesnych, obejmując wiele historycznych 
i  bieżących źródeł oraz wzorów. Ustalenia dziewiętnastowiecznych teoretyków 
francuskich, niemieckich, angielskich i  rosyjskich były znane polskim teorety‑
kom bibliografii i bibliologii. Problem opisu tego dorobku podjęli w publikacjach 
J. Muszkowski, M. Rulikowski, Zygmunt Mocarski, Stanisław Ptaszycki, a przede 
wszystkim Stefan Vrtel ‑Wierczyński15. Sylwetki dziewiętnastowiecznych uczo‑
nych były też przedmiotem wykładów J. Muszkowskiego16 i M. Rulikowskiego17 
w  Towarzystwie Kursów Naukowych tuż przed odzyskaniem niepodległości 
oraz przez Wiktora Hahna prowadzącego zajęcia z  bibliologii i  bibliografii na 

11 S. Lam: O bibliografię polską (kilka uwag i projektów). Warszawa 1921, s. 6.
12 S. Lam: Joachima Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje. „Przegląd Księgarski” R. 1 (7), 

nr 9–10 (1919), s. 217.
13 [K. Piekarski] K.P.: Bibliografia inkunabułów. „Silva Rerum” 1925, z. 2, s. 36.
14 J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii w Polsce. Wrocław 1953, s. 160.
15 W  liczącej 145 pozycji bibliografii przedmiotu w  jego Bibliografii. Jej istocie, przedmiocie 

i początkach (Lwów 1923), oprócz opracowań do części historycznej rozprawy, znalazły się wszyst‑
kie omawiane w części przeglądowej publikacje teoretyczne: J.S. Bandtkiego, A. Bohatkiewicza, 
J.Ch. Bruneta, G.F. Debure’a, M. Denisa, F.A. Eberta, F. Eichlera, K. Estreichera, J.F. Kleemeiera, 
J. Lelewela, M.M. Lisowskiego, A. Maire’a, J. Muczkowskiego, P. Otleta, G.É. Peignota, M. Ruli‑
kowskiego, F.M. Sobieszczańskiego, L.J. Živnego i innych.

16 Omówił m.in. teorię w  ujęciu G.É. Peignota. J. Muszkowski: Zasady bibliotekoznaw‑
stwa…, s. XXIX–XXX.

17 Przedstawił sylwetkę F.E. Eberta. M. Rulikowski: Zakres i zadania…, s. 8–9.
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Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie18. Polscy teoretycy bibliografii 
analizowali poglądy: Jeana Josepha Rive’a19, Guillaume’a  François Debure’a, 
Gabriela Étienne’a  Peignota, Jacques’a  Charles’a  Bruneta20, Michaela Denisa21, 
Friedricha Adolfa Eberta, Thomasa Hartwella Horne’a, Wasilija Grigoriewicza 
Anastasiewicza22. Ceniono zwłaszcza F.A. Eberta, gdyż jego dokonania – według 
teoretyków bibliografii w II Rzeczypospolitej – najlepiej oddawały zakres nauki, 
choć zakres ten dla niektórych i  tak był zbyt obszerny23. Zwrócono uwagę na 
praktyczne podejście przedstawicieli nauki wieku poprzedniego i  początków 
XX stulecia, łączące bibliografię, jako dziedzinę pomocniczą, z bibliotekarstwem, 
stąd zainteresowanie Karlem Dziatzko i  jego szkołą, z  Ferdinandem Eichlerem 
na czele24. To bibliotekoznawcze podejście wprowadził do nauki polskiej Z. Mo‑
carski. M. Rulikowski przyczynił się do popularyzacji dokonań nauki rosyjskiej 
i radzieckiej, na gruncie której – za sprawą koncepcji Aleksandra Michajłowicza 
Łowiagina i  Mikołaja Michajłowicza Lisowskiego25  – analizowano problemy 
bibliologii i bibliografii, w tym jej statystyczne funkcje.

Również polskim teoretykom bibliografii z  XIX stulecia poświęcono szkice 
i analizy26. Zazwyczaj dotyczyły one ich życia – np. Joachima Lelewela27 – rzadziej

18 Podawał informacje na temat dzieł M. Denisa, K. Estreichera, J.F. Kleemeiera, J. Lelewela, 
G.É. Peignota. A. Łysakowski: Notatki z  wykładów W. Hahna i  St. Ptaśnika na Uniwers. we 
Lwowie 1919–1921. W: Idem: [Notatki z zakresu bibliografii i dokumentacji]. Rps. maszyn., maszyn. 
powiel. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 10555 IV, k. [5–6].

19 Na przykład Z. Mocarski: Definicje bibliografii, bibliologii i bibliognozji J.J. Rive’a. „Silva 
Rerum” 1925, z. 2, s. 34; M. Rulikowski: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny wiedzy 
o książce i nowe w niej kierunki. Warszawa 1935, s. 12–17. Rys historyczny poświęcony dziejom bi‑
bliologii/bibliografii oparł, jak sam przyznał w przypisie, na ustaleniach S. Vrtela ‑Wierczyńskiego 
z Bibliografii. Jej istoty…

20 S. Ptaszycki: Encyklopedia nauk pomocniczych historii i  literatury polskiej. Lublin 1921, 
s. 173–177; M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 12–17.

21 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii. 1919/1920. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, sygn. 
Cim. Bibl. Z. 123, s. 3–4; M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 12–17.

22 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 3–4.
23 J. Muszkowski: Stefan Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia, jej istota, przedmiot i  początki. 

Lwów, nakł. Tow. Naukowego 1923. 8º, str. 141. [Rec.]. „Kwartalnik Historyczny” R. 38, z. 1–2 
(1924), s. 183–184; Idem: Życie książki. Warszawa 1936, s. 270.

24 Według Z. Mocarskiego próby rozwiązania problemów teoretycznego określenia nauki 
o książce, będącej do niedawna „zbieraniną” materiałów, zakończyły się sukcesem właśnie dzię‑
ki F. Eichlerowi, który ten zbiór luźno dotychczas związanych dziedzin połączył w  encyklope‑
dię wiedzy o książce, nazywając ją bibliotekoznawstwem. Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, 
s. 10–11.

25 M. Rulikowski: Zakres i zadania…, s. 28–34; Idem: Księgoznawstwo…, s. 22–25. W ręko‑
pisie Z. Mocarskiego również można znaleźć odwołania do A.M. Łowiagina i M.M. Lisowskiego: 
Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 11–14.

26 Należy pamiętać o  referatach, głównie rocznicowych, wygłoszonych w  lokalnych kołach 
ZBP. Zostały one omówione w poprzednim rozdziale.

27 A. Śliwiński przedstawił jedynie organizację wykładów z  historii, w  mniejszym stop‑
niu z  bibliografii, oraz podał powody, głównie polityczne, przeniesienia się J. Lelewela do Wil‑ 
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osiągnięć bibliograficznych, choć akurat o  dokonaniach twórcy Bibliograficz‑
nych ksiąg dwojga pisali Halina Zdzitowiecka ‑Jasieńska28, S. Lam29, a  przede 
wszystkim Z. Mocarski. Autor ten w artykułach30, podczas wystąpień konferen‑
cyjnych31 czy działając w  stowarzyszeniach, stawiał sobie za cel ugruntowanie 
wiedzy o  J. Lelewelu32, którego utożsamiano z  pierwszymi „w  języku polskim 
próbami metodycznego ujęcia bibliografii w  teorii i  praktyce”  – jak napisał 
S. Ptaszycki w Encyklopedii nauk pomocniczych historii i literatury polskiej (Lub‑
lin 1921). Z.  Mocarski dokonał też podsumowania osiągnięć Jerzego Samuela 
Bandtkiego (uznanego za historyka drukarstwa), Aleksandra Bohatkiewicza 
i K. Estreichera33. Analizując poglądy tego ostatniego, zgodził się z J. Muszkow‑
skim34, że stanowiły one połączenie myśli G.É. Peignota i F.A. Eberta35 (podobne 
stanowisko prezentował M. Rulikowski36). J. Muszkowski uważał za wartościowe 
dokonania K. Estreichera jako praktyka, podał też wiadomości o wykładach ojca 

na. A. Śliwiński: Joachim Lelewel. Zarys biograficzny lata 1786–1831. Wyd. 2 przejrz. i uzup. War‑
szawa 1932, s. 98–112. 

28 Interesowały ją szczególnie okoliczności pracy J. Lelewela w Warszawie, stosunki panujące 
w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz niechętne podjęcie przez niego obo‑
wiązków związanych z wykładami z bibliografii. W drugiej części omówiła zainteresowania ba‑
dawcze J. Lelewela, w tym związane ze starymi książkami, czego dowodem i ukoronowaniem było 
wydanie Bibliograficznych ksiąg dwojga, których strukturę i zawartość scharakteryzowała. Wkład 
J. Lelewela w rozwój bibliografii oceniła wysoko, nazywając uczonego „bezsprzecznie pierwszym 
polskim teoretykiem tej umiejętności w europejskim słowa tego znaczeniu”. H. Zdzitowiecka‑
 ‑Jasieńska: Joachim Lelewel twórca Bibliograficznych ksiąg dwojga. Kraków 1929, s. 29.

29 Przybliżył okoliczności powstania i zawartość dzieła J. Lelewela. S. Lam: Joachima Lelewe‑
la Bibliograficznych ksiąg dwoje. „Przegląd Księgarski” R. 1 (7), nr 9–10 (1919), s. 217–223.

30 Dokonał przyczynkarskiego rozbioru Bibliograficznych ksiąg dwojga i  zgodził się z  tezą, 
że ówcześnie nauka bibliografii nie istniała. Najwyżej ocenił starania J. Lelewela zmierzające do 
rozwiązania trudności terminologicznych związanych z pojęciem bibliologii i bibliografii, z wy‑
korzystaniem literatury europejskiej. Nie była to jednak wnikliwa analiza dokonań J. Lelewela 
w zakresie rozwoju nauki o książce, a raczej krótka wzmianka. Tego typu przywołania osiągnięć 
bibliografa były tym bardziej uzasadnione, że współcześni teoretykowi nie wypowiedzieli się na 
temat jego dzieła. Z. Mocarski: Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografii i bibliotekoznawstwa. 
„Mestwin” R. 5, nr 9 (1929), s. 5–7.

31 Z. Mocarski: Joachim Lelewel jako bibliograf i bibliotekarz. W: Congrès International des 
Bibliothécaires et des Amis du Livre tenu à Prague du 28 juin au 3 juillet 1926. T. 2, Communi‑
cations et memoires. Réd. par B. Koutnik ; procés ‑verbaux et mémoires publiés par le Comité 
Exécutif du Congrès. Prague 1928, s. 388–391.

32 U. Paszkiewicz: Zygmunt Mocarski bibliograf, bibliotekarz, bibliolog. „Studia o Książce” 
T. 7 (1977), s. 182–183.

33 Teoria K. Estreichera była znana dzięki przedrukowanemu memoriałowi w sprawie obro‑
ny Katedry Bibliografii z 1864 roku, w którym bibliograf wyłożył podstawy wiedzy bibliograficz‑
nej. [K. Świerkowski] K.Ś.: Karola Estreichera Memoriał w obronie katedry bibliografii. „Prze‑
gląd Biblioteczny” R. 2, z. 1 (1928), s. 49–52.

34 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 70.
35 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 6–8.
36 M. Rulikowski: Zakres i zadania…, s. 20–25.
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bibliografii narodowej w Warszawie, rozważając stosunek bibliografii do historii 
literatury37. Przedmiotem analiz teoretyków dwudziestolecia międzywojennego, 
głównie bibliologów, były również dzieje nauczania bibliografii, z  uwzględnie‑
niem wkładu poszczególnych polskich bibliografów w  rozwój systemu nauki 
o książce38.

Zarówno zagraniczne, jak i polskie koncepcje teoretyczne XIX i początków 
XX wieku głównie za sprawą S. Vrtela ‑Wierczyńskiego zapewne były znane 
wąskiemu gronu polskich teoretyków bibliografii (świadczy o tym choćby liczba 
wypowiedzi). Oceniali je krytycznie, podkreślając rozległość pola badawczego 
bibliografii. Stanowiły jednak podstawę do podsumowania dokonań ubiegłej 
epoki oraz formułowania własnych poglądów. W teoriach polskich bibliografów 
częściej można odnaleźć wpływy współczesnych im badaczy. W całym dwudzie‑
stoleciu międzywojennym szczególnie ceniono Georga Schneidera (1876–1960). 
Koncepcje tego niemieckiego bibliotekarza i bibliografa zainspirowały zwłaszcza 
Mikołaja Dzikowskiego39 i  Tadeusza Sterzyńskiego, którzy uznali je za najbar‑
dziej wyraziste dla epoki i  adekwatne do nowoczesnego pojmowania biblio‑
grafii40. W  wydanym w  1923 roku podręczniku41 Handbuch der Bibliographie 

37 J. Muszkowski: O stanowisko Karola Estreichera w dziejach badań literackich. Warszawa 
1927. Por. recenzje: B. Gubrynowicz: Muszkowski Jan. O stanowisko Karola Estreichera w dzie‑
jach badań literackich. Wydawnictwo Towarzystwa Bibliofilów Polskich. Warszawa 1927 s. 28 
in. 8°. [Rec.]. „Ruch Literacki” R. 3, nr 2 (1928), s. 55; [P. Ettinger] pe: Jan Muszkowski. O sta‑
nowisko Karola Estreichera w dziejach badań literackich. Warszawa. Towarzystwo Bibliofilów Pol‑
skich, 1927; str. 28 i 4 nl. [Rec.]. „Wiadomości Literackie” R. 5, nr 26 (234) (1928), s. 3. Zdaniem 
S. Ptaszyckiego działalność naukowa K. Estreichera wpłynęła na rozwój bibliografii. S. Ptaszyc‑
ki: Encyklopedia nauk pomocniczych…, s. 37–44.

38 Przykładowo M. Rulikowski wymienił P. Jarkowskiego, błędnie S.F. Żukowskiego, któ‑
ry zajęć z  tego przedmiotu nie prowadził, A. Bohatkiewicza, J.S. Bandtkiego, J.K. Rzesińskiego 
i J. Muczkowskiego. Z. Mocarski skrytykował P. Chmielowskiego, który do początku XX wieku 
nie tylko nie rozwiązał zagadnień terminologicznych, ale potraktował bibliografię jedynie jako 
naukę pomocniczą, mocno związaną z historią literatury. M. Rulikowski: Zakres i  zadania…, 
s. 10–20; Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 9; S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej isto‑
ta, przedmiot i początki. Lwów 1923, s. 57; M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 17–20.

39 M. Dzikowski: Bibliografia zawartości czasopism. W: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Bibliote‑
karzy Polskich w Poznaniu 29.V–2.VI. 1929 r. Kraków 1929, s. 119–121. Punkt wyjścia do rozważań 
na temat bibliografii zawartości czasopism stanowiły poglądy G. Schneidera, wyrażone w  dru‑
gim wydaniu Handbuch der Bibliographie (2 unveränd Aufl., Leipzig 1924). Będą one przedmio‑
tem omówienia w następnym rozdziale. 

40 T. Sterzyński: Z ruchu bibliograficznego. „Przegląd Bibliograficzny” R. 11, nr 5 (1925), s. 65.
41 W latach dwudziestych w Niemczech odczuwalny stał się brak podręcznika do teorii bi‑

bliografii. T. Sterzyński zrecenzował książkę, która miała wypełnić tę lukę: T. Sterzyński: Kirfel 
W.: Grundriss der Bibliographie zum Gebrauch bei Vorlesungen. Als Manuskript gedruckt. Bonn, 
Zentralstelle des Borromäus ‑Vereins [1928]. 8º. Str. XV, 171. [= Schriftenreihe der Bibliothekarschu‑
le Bonn. Nr. 1]. [Rec.]. „Przegląd Biblioteczny” R. 3, z. 1 (1929), s. 38. Nazwał ją jednak jedynie 
„szkieletem” podręcznika do bibliografii teoretycznej, główną jej część stanowił bowiem syste‑
matyczny przegląd bibliografii ogólnych i specjalnych.
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(Leipzig 192342; kolejne edycje ukazały się w 1924, 1926 i 1930 roku43) G. Schnei‑
der stwierdził, że bibliografia to dziedzina obejmująca tworzenie spisów książek, 
użyteczna dla innych gałęzi wiedzy i praktyki. W węższym rozumieniu biblio‑
grafią miały być same spisy. Bibliografia była więc przewodnikiem po świecie 
książek, pełniąc funkcje utylitarne, stąd też samej teorii bibliografii autor ten po‑ 
święcił zdecydowanie mniej miejsca niż zasadom przygotowania rejestrów, czyli 
metodyce (gromadzenie, opis i  porządkowanie materiału bibliograficznego)44. 
Odmiennie od współczesnych mu bibliologów45 nie zastanawiał się nad miejscem 
bibliografii w systemie wiedzy o książce, którego zresztą nie rozwinął46. Wskazał 
natomiast części bibliologii, z którymi bibliografia była powiązana: księgarstwo, 
bibliotekarstwo i bibliofilstwo, choć związki te określił jako swobodne47. Najsil‑
niejsze więzi łączyły ją – jego zdaniem – wciąż z historią literatury. Ten pogląd 
wyrażony przez niemieckiego uczonego wynikał z  historycznych relacji, widać 
w nim ciągłość teorii M. Denisa i F.A. Eberta. Bibliografia miała stanowić naukę 
pomocniczą nauk humanistycznych, w  mniejszym stopniu przyrodniczych 
i technicznych, podstawę ich rozwoju, dostarczając danych o charakterze histo‑
rycznym i statystycznym48.

42 Por. wzmianki na temat podręcznika: T. Sterzyński: Kompendium bibliografii. „Przegląd 
Bibliograficzny” R. 11, nr 19 (1925), s. 291; J. Muszkowski: Życie książki…, s. 274.

43 W  czwartym wydaniu odrzucił część teoretyczną, zostawiając jedynie rejestracyjno‑
 ‑opisową. Por. też powojenne, anglojęzyczne tłumaczenie: G. Schneider: Theory and history of 
bibliography by Georg Schneider. Transl. by R.R. Shaw. New York cop. 1961. Zwięźle przedstawił 
swoje poglądy w późniejszych pracach: Theorie und Geschichte der Bibliographie (w pracy zbio‑
rowej Handbuch der Bibliothekswissenschaft wydanej przez F. Milkaua, t. 1, Leipzig 1931, s. 828–
849), Bibliographie (w 1. tomie Lexikon des gesamten Buchwesens, Leipzig 1935) oraz w wydanym 
w  1936 roku Einführung in die Bibliographie (Leipzig 1936), które było nowym opracowaniem 
podręcznika do teorii bibliografii. Bibliografia była nadal „wiedzą o spisywaniu piśmiennictwa”, 
obejmującą przede wszystkim metodykę bibliograficzną. W. Eydrygiewiczówna: Schneider 
Georg. „Einführung in die Bibliographie”. Leipzig 1936. Verlag Karl. V. Hiersmann. (23,5 X 16,5), 
s. 6 nlb, 203. [Rec.]. „Bibliotekarz” R. 9, nr 7–9 (1937–1938), s. 135.

44 G. Schneider: Theory and history…, s. IX. G. Leyh, a  także J. Vorstius skrytykowali za 
to G. Schneidera, tym bardziej że zasady i  metody sporządzania spisów  – ich zdaniem  – po‑
winny być domeną teorii katalogowania. R. Blum: Bibliografia. W: A. Czekajewska ‑Jędrusik, 
A. Sitarska: Teoretyczne problemy bibliografii współczesnej (wybór tekstów z  literatury obcej). 
Warszawa 1977, s. 96.

45 Inni niemieccy badacze nadal łączyli problematykę nauki o  książce z  bibliotekoznaw‑
stwem. Skutkowało to zerwaniem więzi bibliografii z historią literatury. Por. np. A. Majkowska: 
Poglądy na księgoznawstwo i bibliotekoznawstwo w Niemczech. „Acta Universitatis Wratislavien‑
sis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 6 (1970), s. 61–94; R. Blum: Bibliografia…, s. 101.

46 A. Majkowska: Poglądy na księgoznawstwo…, s. 71; K. Migoń: Z dziejów nauki o książce. 
Wrocław 1979, s. 43.

47 H. Hleb ‑Koszańska: O bibliografii dla niewtajemniczonych. Wrocław 1974, s. 237.
48 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii w zarysie. Wrocław 1951, s. 84; T. Sterzyński: 

Kompendium bibliografii…, s. 290.
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Pojęcie bibliografii zaproponowane przez G. Schneidera było dla polskich 
uczonych nowatorskie: bibliografią były dla niego spisy książek oraz nauka 
o  nich. Zaczęto więc postrzegać bibliografię w  sposób dualistyczny: teore‑
tyczny (naukowy) i praktyczny (techniczny, użytkowy). Naukowość bibliografii 
G. Schneider odnajdował w funkcjach wyznaczonych poszczególnym rodzajom 
bibliografii, o  czym będzie mowa w  następnym rozdziale. Nie dał jednak jed‑
noznacznej odpowiedzi na pytanie, czy bibliografia to nauka samodzielna  – 
miało to dla niego mniejsze znaczenie wobec jej wpływu na praktyczny rozwój 
poszczególnych dyscyplin naukowych. Nie ulega wątpliwości, że potraktował 
ją jak sztukę czy „kunszt”, które były bliższe umiejętnościom praktycznym 
niż wiedzy teoretycznej49. Te inspirujące wywody, zdaniem T. Sterzyńskiego, 
przyczyniły się do zbudowania ładu pojęciowego w bibliografii50. Było to jednak 
jedynie życzenie – należy zgodzić się z opinią J. Muszkowskiego, który stwierdził 
kategorycznie, że „roztrząsania metodologiczne i  teoretyczne stanowią niesły‑
chaną gmatwaninę pojęć nie dość ścisłych, często dowolnych, a  nawet wprost 
sprzecznych”51. Niemniej ustalenia G. Schneidera na pewno miały wpływ na 
teoretyków polskich i  zagranicznych52 dostrzegających coraz wyraźniej ograni‑

49 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 86.
50 T. Sterzyński: Kompendium bibliografii…, s. 289. 
51 J. Muszkowski: Stefan Vrtel ‑Wierczyński…, s. 183.
52 Poglądy G. Schneidera wywarły wpływ na kolejnych teoretyków, definiujących bibliogra‑

fię jako ewidencjonowanie, opisywanie książek, wynik tej działalności, czyli spis bibliograficzny, 
ale też dyscyplinę naukową obejmującą opisywanie książek i  same spisy. Przykładem mogą być 
ustalenia E. Horna (1856–1923) wyrażone w Was ist Bibliographie? (druk w 1926 roku w „Archiv 
für Bibliographie, Buch ‑ und Bibliothekswesen”). Podał on trzy znaczenia terminu „bibliogra‑
fia”: technika opisywania książek; spis piśmiennictwa (naukowo ‑systematyczny); nauka łącząca 
wiedzę o wszelakich pomocach bibliograficznych i źródłach informacji. Z kolei dla G. Leidingera 
(1870–1945), autora Was ist Bibliothekswissenschaft? („Zentralblatt für Bibliothekswesen” Jg.  45 
(1928), s. 440–455), bibliografia jako część bibliotekoznawstwa miała być nauką pomocniczą lite‑
ratury. Także w Czechosłowacji łączono ogólną naukę o książce, której elementem była bibliogra‑
fia, z  zagadnieniami bibliotekoznawczymi. Takie stanowisko zaprezentował Z.V. Tobolka (1874–
1951), docent księgoznawstwa w Univerzita Karlova w Pradze, w podręczniku pt. Československé 
knìhovnictvì (Praha 1925). We Francji bibliografię definiowano jako część szeroko pojętej nauki 
o książce, włączając w jej zakres badanie, opisywanie i klasyfikowanie dzieł dla potrzeb praktyki, 
nauki i handlu. W latach trzydziestych P. Caron (1875–1952), H. Stein (1862–1940) i F. Calot (1889–
1973) odmiennie, niż zakładał program nauczania École des Chartes w Paryżu, nazwali bibliogra‑
fią wiedzę o książkach i ich opis, dający w konsekwencji spis bibliograficzny. Dla F. Calota i H. Stei‑ 
na bibliografia była nauką o  książce, ale już nie w  wydaniu Peignotowskim. Jej zadaniem było 
opisywanie i klasyfikowanie książek. F. Calot i P. Caron nie włączyli w jej zakres znanego z teorii 
G. Schneidera ujęcia bibliografii jako nauki o spisach i ich sporządzaniu. Dla P. Fridena i H. Steina 
bibliografią było samo ewidencjonowanie książek i  nauka tworzenia wykazów. Choć badacze ci 
nie nawiązali do poglądów Ch.V. Langlois, G. Schneidera ani innych teoretyków łączących bi‑
bliografię z nauką o spisach i ich sporządzaniu, to z pewnością – jak wskazał R. Blum – prezen‑
towali ten sam punkt widzenia. H. Lipska: Zentralblatt für Bibliothekswesen. Hrgg. v. A. Bomer, 
G. Leyh, W. Schultze. Jhrg. 45. Heft 9/10. Leipzig. Sept./Okt. 1928. [Rec.]. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 2, z. 4 (1928), s. 309; [A. Łysakowski]: Dodatek. Poglądy najnowsze. W: W.J.  Živny: Biblio‑
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czany zakres bibliografii, odseparowanie treści swoistych dla niej samej od szer‑
szej nauki, której została podporządkowana.

Polscy teoretycy dwudziestolecia międzywojennego pozostawali nie 
tylko pod wpływem niemieckich koncepcji, widoczne też było wśród nich 
zainteresowanie osiągnięciami nauki czechosłowackiej. Leon Bykowski, 
polsko ‑ukraiński teoretyk bibliologii i bibliografii, od 1922 do 1928 roku prze‑
bywający w  Czechosłowacji, zetknął się tam z  poglądami Ladislava Jana Živ‑ 
nego (1872–1949)53. Stały się one przedmiotem wspomnianych w  poprzednim 
rozdziale wykładów L. Bykowskiego w  Prywatnej Jednorocznej Koedukacyjnej 
Szkole Bibliotekarskiej Magistratu m.st. Warszawy przy Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy, także w Wolnej Wszechnicy Polskiej i w Bibliotece Narodowej. 
Późniejszy autor Współczesnej polityki bibliotecznej… wygłosił szereg odczytów 
na temat księgoznawstwa i bibliografii w ujęciu L.J. Živnego54, ponadto prowadził 
z nim korespondencję55.

L.J. Živny w Rukověť bibliografie (I, Nauka o popisu, Praha 1924)56 wyraźnie 
połączył bibliografię z  zagadnieniami bibliologicznymi, w  przeciwieństwie do 
propozycji G. Schneidera. Tym samym powstał nie do końca jasny obraz bi‑
bliografii. Co prawda, podobnie jak niemiecki teoretyk, sprowadził bibliografię 
do czynności opisywania książek jako odrębnych jednostek i  układania ich 
w spisy57, ale jako dziedzina o charakterze teoretycznym, bazująca na informa‑

grafia i  bibliologia. Pojęcie, przedmiot, rozwój. Przekład z  czes. przerobił i  uzup. A. Łysakow‑
ski. Warszawa ; Wilno 1936, s. 76–77; Základy bibliografie. Red. J. Drtina. Praha 1965, s. 151–152; 
K. Migoń: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych. Wrocław 1976, s. 12; Idem: Z dziejów 
nauki…, s. 51; R. Blum: Bibliografia…, s. 104; L. ‑N. Malclès: Podstawowe pojęcia bibliografii. 
W: A. Czekajewska ‑Jędrusik, A. Sitarska: Teoretyczne problemy bibliografii…, s. 47.

53 Czechosłowackiemu księgoznawstwu, w  tym dokonaniom L.J. Živnego, L. Bykowski po‑
święcił artykuły opublikowane w „Bibliołohiczni Wisty”. Jest też autorem opracowania Zamitky 
pro cześku bibliohrafiju (Poděbrady 1927), do którego wstęp napisał L.J. Živny. Polsko ‑ukraiński 
bibliolog dokonał ponadto przekładu książki Rukovět bibliografie na język ukraiński, ale nie uka‑
zała się ona drukiem. L. Bykowski: L.J. Živny w polskim bibliotekarstwie i bibliografii (materia‑
ły z  r. 1928–32). W: Sborník věnovaný L.J. Živného. Praha 1935, s. 18–22; J. Grabowska: Leona 
Bykowskiego koncepcja księgoznawstwa i  bibliotekoznawstwa. Praca magisterska wykonana pod 
kierunkiem doc. dra K. Migonia. Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 
1974. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, sygn. Bibl. Z. 345, s. 33; K. Migoń: Leon Bykowski 
(1895–1992) – ukraiński bibliolog i polski bibliotekarz. „Roczniki Biblioteczne” R. 67 (2003), s. 160.

54 L. Bykowski: L.J. Živny w polskim bibliotekarstwie…, s. 19.
55 Korespondował również z P. Otletem i D. Bałyką. K. Migoń: Leon Bykowski (1895–1992)…, 

s. 163.
56 O  losach rękopisu i  dalszej części podręcznika zob.: B. Koutnik: Ladislav Jan Živny. 

Z czes. przeł. L. Brożek. „Bibliotekarz” 1949, nr 3–4, s. 43. 
57 Opisywanie książek polegało na obserwacji i odnotowywaniu ich cech, zwanych opisowy‑

mi. Wykonując spis, należało odnaleźć cechy wspólne jednostek (cechy grupowe) i ustalić zasady 
ich ułożenia. W tym właśnie L.J. Živny widział różnicę między bibliologią i bibliografią. Zakres 
bibliologii obejmował cechy książek, ale nie ich opisywanie i spisywanie jednostek bibliograficz‑
nych. L.J. Živny: Rukověť bibliografie. I, Nauka o popisu. Praha 1924, s. 33.
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cjach z  zakresu bibliologii ogólnej i  z  nauk specjalnych bibliologii, bibliografia 
znalazła się w  obrębie księgoznawstwa. Zaklasyfikował ją wówczas jako naukę 
praktyczną i teoretyczną (konkretną), umieszczając w działach specjalnych sche‑
matu bibliologii. To właśnie ten schemat został rozwinięty przez L. Bykowskiego. 
Wpływu poglądów L.J. Živnego można też doszukiwać się u  Adama Łysakow‑
skiego, redaktora polskiego wstępu do przetłumaczonej pracy czechosłowackiego 
bibliologa i bibliografa, która ukazała się pod tytułem Bibliografia i bibliologia. 
Pojęcie, przedmiot, rozwój (Warszawa ; Wilno 1936)58. A. Łysakowski docenił 
definicję czechosłowackiego teoretyka  – odmienną od zaproponowanej przez 
S.  Vrtela ‑Wierczyńskiego w  1923 roku, wyraźniej odróżniającą bibliografię od 
bibliologii59. Za to nie do końca jasny był dla niego podział bibliografii na część 
teoretyczną i  praktyczną60. M. Rulikowski61 i  T. Sterzyński opublikowali nato‑
miast recenzje polskiego wydania dzieła L.J. Živnego62. T. Sterzyński, choć pozy‑
tywnie ocenił część praktyczną wydania oryginalnego, czyli Rukověť bibliografie, 
nie dostrzegał większej wartości przekładu części teoretycznej dla bibliotekarzy. 
Ważna była dla niego praktyka bibliografii, a nie płynące „z lektury spekulacji”, 
oderwane od życia i czynności bibliotecznych sformułowania. Bardziej praktyczne 
było – jego zdaniem – rozumienie bibliografii wyrażone przez Alfreda Williama 
Pollarda w Encyclopaedia Britannica63. Tyle że ten angielski bibliograf i znawca 
literatury wyróżnił dwa rodzaje bibliografii. Pierwszy oznaczał formalną, sze‑
roką dyscyplinę, której zadaniem był nie tylko opis książki i zestawienie spisu, 

58 Inspiratorem wydania był L. Bykowski, a autorem przekładu T. Turkowski. Znamienne, że 
przetłumaczona została tylko część historyczno ‑teoretyczna, a pominięta znacznie obszerniejsza 
część metodyczna. Mogło to świadczyć o  tym, iż pomysłodawców przedsięwzięcia interesowały 
jedynie ustalenia terminologiczne, podbudowa historyczna nie tyle samej bibliografii, ile biblio‑
logii (co spotkało się z  krytyką). Publikacja została wydana w  serii „Wydawnictwa Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy” nr 62. L. Bykowski: L.J. Živny w  polskim bibliotekarstwie…, s. 20; 
K. Migoń: Leon Bykowski (1895–1992)…, s. 165.

59 A. Łysakowski: Przedmowa redaktora wydania polskiego. W: W.J. Živny: Bibliografia i bi‑
bliologia…, s. 4. Por. też zapiski rękopiśmienne A. Łysakowskiego: A. Łysakowski: Pojęcie biblio‑
logii według Živny’ego i Otleta. W: Idem: [Referaty i odczyty]. Rps. maszyn. Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, sygn. 10549 IV, k. 167–175. Dokument ten pochodzi z 1936 roku.

60 A. Łysakowski: Pojęcie bibliologii…, k. 173.
61 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 27–30.
62 Por. T. Sterzyński: Živny Władysław Jan: Bibliografia i  bibliologia. Pojęcie, przedmiot, 

rozwój. Przekład z  czeskiego przerobił i  uzupełnił Adam Łysakowski. Warszawa  – Wilno 1936. 
Nakładem Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. (Wydawnictwo Bi‑
blioteki Publicznej m.st. Warszawy nr. 62). Str. 81. [Rec.]. „Nowa Książka” R. 3, z. 10 (1936), s. 565; 
M. Rulikowski: Živny Władysław Jan. „Bibliografia i  Bibliologia”. Pojęcie, przedmiot, rozwój. 
Przekład z czeskiego przerobił i uzupełnił Adam Łysakowski. (Wydawnictwa Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy Nr. 62). Warszawa – Wilno 1936. Nakładem Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece 
Publicznej m.st. Warszawy. (16 X 24), 1 knl., 81 ss. + portret autora. [Rec.]. „Bibliotekarz” R. 8, 
nr 3–5 (1936–1937), s. 53–54.

63 Hasło Bibliography. W: Encyclopaedia Britannica, ed. 14 London 1929, Vol. 3, s. 539–541.
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ale też badanie poszczególnych elementów książki, jak sposoby wytwarzania, 
zdobnictwo, oprawa, rozpowszechnianie na rynku księgarskim, cena, cenzura. 
Takie pojęcie mogło być interesujące nie tyle dla bibliotekarzy, ile dla historyków 
książki uprawiających bibliografię (to szerokie rozumienie było widoczne przede 
wszystkim w pracach K. Piekarskiego, Ludwika Bernackiego, Karola Badeckiego 
i  Aleksandra Birkenmajera). Druga definicja bibliografii zaproponowana przez 
A.W. Pollarda – bliska S. Vrtelowi ‑Wierczyńskiemu – dotyczyła tego, że biblio‑
grafowie powinni skupić się na zawartości książek, ich wartości czytelniczej 
oraz metodach zestawiania spisów rzeczowych, co było istotne dla klasyfikacji64. 
Choć pogląd dotyczący wnikania bibliografii w wartość treściową dokumentów65 
polski bibliograf uznał za słuszny, to nie mógł zaakceptować znacznego rozsze‑
rzenia pola badawczego bibliografii o  elementy nauki o  książce. A.W. Pollard 
utożsamił bowiem bibliografię z bibliologią66. 

W  nauce angielskiej i  amerykańskiej takie sformułowania nie były zresztą 
odosobnione. W  Dodatku do rozprawy Bibliografia i  bibliologia… L.J. Živnego 
A.  Łysakowski krótko scharakteryzował i  zanalizował poglądy A.W. Pollarda 
oraz Arundella Esdaile’a  (1880–1956), sekretarza British Museum, autora 
A Student’s manual of bibliography (London 1931). A. Esdaile, choć zadeklaro‑
wał ograniczenie zakresu bibliografii, w istocie rozszerzył jej zadania67. Według 

64 [A. Łysakowski]: Dodatek. Poglądy najnowsze…, s. 74; M. Mozer: Rozwój pojęcia „bi‑
bliografia” w „Encyclopaedia Britannica”. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” [T.] 2 
(1991), s. 187–188.

65 Treść jako element wartości książki była przedmiotem analiz np. P. Otleta, J.F. Kleemeiera, 
G. Schneidera, L.J. Živnego, A.M. Łowiagina, M.M. Somowa, M.M. Kufajewa, M.I. Szczełkuno‑
wa. Badanie treści należało do obowiązków bibliografa. Miało to znaczenie dla systematyki bi‑
bliograficznej, przy sporządzaniu skorowidzów rzeczowych, świadczyło o naukowości bibliogra‑
fii, ułatwiało sterowanie procesem czytelnictwa, podporządkowanym względom ideologicznym 
(w Związku Radzieckim). Wśród bibliografów, którzy wyłączyli treść z kręgu zainteresowań na‑
uki o książce, wymienić można: J. Muczkowskiego (w XIX wieku), G. Fumagallego i W.W. Grega.

66 Por. też [A.W. Pollard] A.W.P.: Bibliography. W: Encyclopaedia Britannica. A New Sur‑
vey of Universal Knowledge. Vol. 3, Baltomoire to Braila. Chicago ; London ; Toronto cop. 1947, 
p. 539. Również i dziś termin bibliography definiowany jest jako nauka o książce (o obiektach fi‑
zycznych służących do przekazywania treści). W ALA glossary of library and information science 
z 2013 roku podano, że jest to sztuka właściwego opisywania książek, spis dzieł (obiektów biblio‑
graficznych) związanych ze sobą przez osobę autora, temat lub ogłoszonych w  danym miejscu 
oraz  – w  najwęższym rozumieniu  – wykaz publikacji wykorzystanych podczas pisania jakiejś 
pracy, zestawiony na jej końcu. Choć w  słowniku zdefiniowano też termin bibliology jako na‑
ukę o książce, obejmującą wiedzę o książce fizycznej, jej papierze, druku, typografii, ilustracjach 
i oprawie, to przyznano, że termin ten nie przyjął się, wobec czego w drugim znaczeniu biblio‑
logią nazwano bibliografię w jej najszerszym pojmowaniu. ALA glossary of library and informa‑
tion science. Ed.  by M. Levine ‑Clark and T.M. Carter. 4th ed. Chicago 2013, p. 29. Por. też 
K. Migoń: O badaniach bibliologicznych w USA. „Rocznik Biblioteki Narodowej” [T.] 15 (1979), 
s. 352.

67 Podręcznik ten zawiera informacje o charakterze bibliologicznym, jak analiza części skła‑
dowych książki, omówienie materiałów piśmienniczych, ponadto treści dotyczące typografii 
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niego bibliografia była nauką o wytwarzaniu książek, sporządzaniu ich spisów68 
oraz wiedzą o  samych rejestrach69, a  jednocześnie umiejętnością praktyczną 
polegającą na opisywaniu książek. Wyróżnił bibliografię opisową (descriptive 
bibliography), której wynikiem był opis bibliograficzny70, szczególne zadania 
przydzielił bibliografii historycznej (historical bibliography)71, związanej z biblio‑
grafią krytyczną (critical bibliography), której poświęcił pierwszą część swych 
wywodów, co sugerować może stosunek ówczesnej nauki angielskiej do biblio‑
grafii traktującej priorytetowo same badania druków. Bibliografia była więc dla 
niego nauką o książce i dziejach książki, a dopiero potem nauką o spisach. 

Wąsko, bo wyłącznie z bibliografią krytyczną, połączył rozumienie terminu 
„bibliografia” Walter W. Greg (1875–1959), stojąc na stanowisku oddzielenia 
zagadnień treści z  bibliografii72. Podstawowym zadaniem bibliografii było  – 
w  jego przekonaniu  – ustalenie danych o  książce, czyli autorstwa i  chrono‑
logii. Również Ronald Brunlees McKerrow  (1872–1940) w  An Introduction to 
bibliography for litterary students (Oxford 1927), stanowiącym wstęp do badań 
historycznych i  krytycznych starych druków z  zakresu literatury, postulował 
utożsamienie bibliografii z bibliografią krytyczną w pełnym tego słowa znacze‑
niu. Takie pojmowanie bibliografii i zbliżenie jej zakresu do historii literatury 
wynikało z  podjętych przez wspomnianych teoretyków badań piśmiennictwa 
angielskiego, w  szczególności dzieł Williama Shakespeare’a. Bibliografia była 
zatem użytecznym narzędziem umożliwiającym prowadzenie dociekań histo‑
rycznoliterackich.

Z  czasem w  tym środowisku zaczęto się też posługiwać pojęciami biblio‑
grafii statystycznej (statistical bibliography)73, bibliografii tekstowej (textual 

i kompozycji książki, materiałów ilustracyjnych, oprawy, kolacjonowania. Ostatnie części publi‑
kacji zostały poświęcone opisowi bibliograficznemu oraz układom stosowanym w bibliografii – 
a więc elementom metodyki bibliografii.

68 Zdawał sobie sprawę, że rozumienie bibliografii jako spisu książek było zakorzenione 
w świadomości społecznej. R. Stokes: Esdaile’s Manual of Bibliography. 4 rev. ed. London 1967, 
s. 16.

69 Nawiązał do poglądów wyrażonych kilkadziesiąt lat wcześniej przez J.D. Browna i  do 
nowszych – G. Schneidera.

70 R. Stokes: Esdaile’s Manual…, s. 27.
71 Dzięki bibliografii historycznej – w rozumieniu A. Esdaile’a – można było odkrywać na‑

zwiska pierwszych drukarzy. Stanowiła istotną część studiów bibliograficznych, zapewniała lep‑
sze zrozumienie świata książek oraz wspomagała wszystkie dziedziny wiedzy, których przedmio‑
tem badań była książka. R. Stokes: Esdaile’s Manual…, s. 24–26.

72 Uczynił to już w 1912 roku w What is bibliography? („Transactions of Bibliographical So‑
ciety” 1912, vol. 12, p. 39–53). Napisał wówczas, że bibliografia to nauka o materialnym przekazie 
tekstów literackich (bibliografia krytyczna), której przedmiotem są obiekty materialne, zwłaszcza 
strona formalna książek. M. Mozer: Rozwój pojęcia „bibliografia”…, s. 190.

73 Wprowadził je w 1923 roku E.W. Hulme (1859–1951) w Statistical bibliography in relation 
to the growth of modern civilization (London 1923). Por. W. Pindlowa: Informetria w nauce o in‑
formacji. Metody i problemy. Kraków 1994, s. 54.
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bibliography), oznaczającej w  zasadzie bibliografię krytyczną w  rozumieniu 
W.W. Grega, czyli obejmującej badania krytyczne i historyczne tekstów druko‑
wanych, oraz  – w  odróżnieniu od formalnych zadań stawianych dziedzinie  – 
bibliografii przedmiotowej (subject bibliography), dotyczącej nie tyle książki jako 
obiektu materialnego, ile idei w niej wyrażonej74. 

Wśród teoretyków amerykańskich również dominowało szerokie pojmo‑
wanie terminu „bibliografia”. Henry Bartlett Van Hoesen (1885–1965) i  Frank 
Keller Walter (1874–1945) w  Bibliography, practical, enumerative, historical. 
An introductory manual (New York ; London 1928) opisali przedmiot i  zakres 
bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa75. Z ich ustaleniami nie zgodził się T. Ste‑
rzyński, wcześniej aprobujący poglądy A.W. Pollarda: „Popularny i nienaukowy 
charakter omawianej książki uwalnia nas od obowiązku polemiki z  tak dalece 
dowolnym rozszerzeniem zakresu pojęcia bibliografii”76. 

Polskim teoretykom bibliografii nieobce były też koncepcje nauki radziec‑ 
kiej77 dwudziestolecia międzywojennego. Dokonania A.M. Łowiagina, Michała 

74 Dwa ostatnie rodzaje bibliografii zdefiniował m.in. J.D. Cowley (1897–1944) w  Biblio‑
graphical description and cataloguing (London 1939). Uznał on, że uprawiając bibliografię histo‑
ryczną i  tekstową należało wykonywać dokładniejsze opisy. To doprowadziło do zaskakującego 
wniosku, że bibliografia przedmiotowa jest bardziej historią literatury niż bibliografią. R. Blum: 
Bibliografia…, s. 115–116.

75 Wyróżnili następujące rodzaje bibliografii: practical bibliography, czyli technikę pracy 
umysłowej; enumerative bibliography: subject bibliography, czyli bibliografie specjalne; bibliothe‑
cal bibliography, czyli bibliotekarstwo; enumerative bibliography (special, national i  universal), 
czyli informatory i bibliografie ogólne (zgodnie z definicją G. Schneidera); historical bibliography, 
obejmującą historię pisma, książki i bibliotek. Nie uwzględnili critical bibliography, ale i tak zak‑
res badań bibliografii był obszerny. K. Migoń: O badaniach bibliologicznych…, s. 352.

76 T. Sterzyński: Van Hoesen Henry Bartlett & Frank Keller Walter: Bibliography: Practical, 
Enumerative, Historical. An introductory manual. New York–London, Ch. Scribner’s Sons 1928. 8º. 
Str. XIII, 519; 88 ilustr. w tekście. [Rec.]. „Przegląd Biblioteczny” R. 3, z. 1 (1929), s. 37.

77 Trzeba pamiętać, że nauka o książce w Rosji wyrosła z  teorii bibliografii, z którą wiąza‑
no ją wcześniej niż w  innych krajach. Jak podkreślił K. Migoń, doskonalenie metod bibliogra‑
ficznych ułatwiło tworzenie metodologii księgoznawstwa. W dwudziestoleciu międzywojennym 
interesowano się przede wszystkim teorią książki i teorią bibliologii, a niejako przy okazji teorią 
bibliografii. Szczególnie dużo na temat bibliologii pisano w latach dwudziestych i na początku lat 
trzydziestych. W latach 1920–1935 kształtowała się nauka o książce, którą wyraźnie oddzielano 
od bibliografii. Rozwój teorii księgoznawstwa został zahamowany na początku lat trzydziestych, 
gdy polityka zaczęła oddziaływać na swobodę wypowiedzi – doprowadziło to do niemal całkowi‑
tej rezygnacji z tego tematu w dyskursie naukowym. Podobnie stało się na Ukrainie. K. Migoń: 
Z  problematyki teorii księgoznawstwa w  ZSRR. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Biblioteko‑
znawstwo” [T.] 5 (1967), s. 6–8; K. Migoń: Bibliografia pod presją ideologii. Augusta Mézières i jej 
„Słowarnyj ukazatiel po knigowiedieniju”. W: W kręgu książki, biblioteki i  informacji naukowej. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Pod red. K. Heskiej‑
 ‑Kwaśniewicz ; przy współpr. D. Pietruch ‑Reizes. Katowice 2004, s. 193–207; K. Migoń: Ro‑
syjska szkoła nauki o książce. W: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich 
dawnej Rzeczypospolitej. Pod red. J. Gwioździk, J. Malickiego. Katowice 2006, s. 70–73. Por. też 
Bibliografiâ. Obŝij kurs. Pod red. O.P. Koršunova. Moskva 1981, s. 211–214.
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Mikołajewicza Kufajewa (1888–1948) i Mikołaja M. Somowa (1867–1951) przed‑
stawił A. Łysakowski we wspomnianym Dodatku do Bibliografii i  bibliologii… 
L.J. Živnego. Na wschodzie Europy już od lat dwudziestych nie utożsamiano 
bibliologii z  bibliografią  – druga nauka była częścią pierwszej78. Podkreślono 
również praktyczny wymiar bibliografii, ograniczonej do zbierania materiałów, 
ich opisywania, zliczania (statystyka79, możliwość określania wielkości produkcji 
wydawniczej) i ujawniania. A.M. Łowiagin80 w pracy Osnovy knigovedeniâ (Le‑
ningrad 1926), opublikowanej już po śmierci autora, która nastąpiła w 1925 roku, 
użył terminu „księgoznawstwo” na oznaczenie nauki o  książce, a  jej częścią 
uczynił bibliografię. Na księgoznawstwo złożyły się: genetyka81, statyka, czyli 
morfologia82, oraz dynamika83. Dyskusyjne wydaje się umieszczenie bibliografii 
w  obrębie statyki, a  nie genetyki lub dynamiki84  – miała przecież bezpośredni 
wpływ na rozprzestrzenianie się ksiąg i  ich użytkowanie, za co odpowiadały 
dziedziny genetyczne i  dynamiczne księgoznawstwa85. Jednak J. Muszkowski, 
M. Rulikowski i Kazimierz Dobrowolski także powiązali bibliografię z dziedziną 
morfologii książki.

W nauce radzieckiej, podobnie jak w niemieckiej, bibliografia funkcjonowała 
więc jako dziedzina, której zakres objął zestawianie spisów książek i artykułów 
według różnych kryteriów (autorów, treści, roku i  miejsca wydania). Przestała 
być gałęzią wiedzy, stając się w zasadzie zespołem metod i instrukcji dotyczących 
zbierania materiałów bibliograficznych. Jej ranga obniżyła się – z  samodzielnej 
dyscypliny, tożsamej z bibliologią, do wąskiego, formalnego opisu ksiąg. 

Oprócz poglądów A.M. Łowiagina czy Konstantego Romanowicza Simona 
(1887–1966)86 istniały i  takie, w  których bibliografia, ograniczona zakresowo, 

78 M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografii načala XX veka (do oktâbrâ 1917 goda). Moskva 
1969, s. 446.

79 O narodzinach rosyjskiej statystyki książkowej pisał N.V. Zdobnov. N.V. Zdobnov: Istoriâ 
russkoj bibliografii do načala XX veka. 3 izd. Moskva 1955, s. 147–150.

80 Autor prac Čto takoe bibliologiâ? z  1923 roku i Bibliologičeskaâ nauka, wydrukowanej 
w latach 1924–1925 roku jako prospekt zajęć prowadzonych w Leningradskom Institute Knigove‑
deniâ (Leningradzkim Instytucie Księgoznawstwa) w latach 1923–1924.

81 Geneza książek, ewolucja piśmiennictwa i materiałów piśmienniczych, dzieje komunikacji 
książkowej.

82 Statystyka książkowa, zestawienia książek według języków, opis książek, bibliografia, ro‑
dzaje książek, sztuka książki, tekst, ilustracje, introligatorstwo.

83 Twórczość, bibliofilstwo, ochrona ksiąg, psychologia bibliologiczna, polityka książkowa – 
w tym cenzura i propaganda oraz ekonomika książki. A.M. Lovâgin: Osnovy knigovedeniâ. Po‑
pulârnyj očerk. Leningrad 1926, s. 5–163; A.G. Fomin: Izbrannoe. Moskva 1975, s. 78–79.

84 Te biologiczne i fizyczne odniesienia w stosunku do rozwijającej się dyscypliny nauki lub 
samej książki można odnaleźć również w pracy J. Muszkowskiego Życie książki z 1936 roku.

85 Pisał o tym A.G. Fomin (1887–1939) w rozprawie z 1931 roku pt. Knigovedenie kak nauka. 
Istoriâ i sovremennoe sostaânie (przedrukowanej w: A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 51–111). 

86 G.G. Kričevskij: K.R. Simon kak bibliograf i  knigoved. W: Teoriâ i  istoriâ bibliografii. 
Sbornik statej v pamât’ K.R. Simona. Red. koll. E.V. Bažanova, O.A. Barykina, D.Â. Brilon, 
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nadal była postrzegana dualistycznie  – jako umiejętność i  jako nauka. Takie 
stanowisko prezentował m.in. oponent A.M. Łowiagina, gdy idzie o teorię nauki 
o książce – M.M. Kufajew. To dzięki niemu bibliografia zaczęła odzyskiwać sa‑
modzielny charakter. Zakres jej zadań obejmował inwentaryzację i dokumenta‑
cję cech książek87 oraz opisywanie ksiąg na użytek księgoznawstwa. Posiadając 
własny przedmiot badań i  swoje metody   – zdaniem M.M.  Kufajewa  – mogła 
być samodzielną nauką88. To nie przeszkodziło badaczowi połączyć ją z  księ‑
goznawstwem i  innymi dziedzinami89. Rozpatrując problem bibliografii jako 
nauki, w  1926 roku powołał się na doświadczenia praktyków, dla których 
oczywisty był fakt, że bibliografia daje możliwości naukowego badania ksią‑
żek – ich zewnętrznej i wewnętrznej strony. To właśnie badanie treści uczyniło 
z  bibliografii dział nauki90, o  czym w  1923 roku napisał S. Vrtel ‑Wierczyński, 
a  po II wojnie światowej problem ten był kilkakrotnie podnoszony przez 
A.  Łysakowskiego. Także dla M.M. Somowa91 i  Mikołaja Wasiliewicza Zdob‑
nowa (1888–1942)92 nauka ta oznaczała nie tylko czynności praktyczne, ale 
i  teorię połączoną z  metodyką, zestaw działań polegających na gromadzeniu 
materiałów, proces spisywania książek, ich opisywania i porządkowania. Prak‑ 

G.G. Kričevskij, S.A. Fejgina, J.A. Hodoš. Moskva 1969, s. 9–10; M.V. Maškova: Istoriâ russkoj 
bibliografii…, s. 446–447; O.P. Koršunov: Bibliografiâ. Obŝij kurs. Moskva 1981, s. 182–183. 

87 O czym napisał w  1924 roku w artykule Bibliografiâ kak nauka i kak prikladnoe znanie. 
Przedruk prac M.M. Kufajewa z zakresu księgoznawstwa i bibliografii: M.N. Kufaev: Izbrannoe. 
Trudy po knigovedeniû i bibliografovedeniû. Moskva 1981.

88 M.N. Kufaev: Predmet i granicy bibliografii i principy ee metodologii. W: Idem: Izbrannoe. 
Trudy po knigovedeniû…, s. 101; M.N. Kufaev (1888–1948). W: M.N. Kufaev: Izbrannoe. Trudy po 
knigovedeniû…, s. 17.

89 M.N. Kufaev: Predmet i  granicy…, s. 106 oraz M.N. Kufaev: Bibliografiâ  – nauka. 
W:  Idem: Izbrannoe. Trudy po knigovedeniû…, s. 119–127. Także zdaniem A.G. Fomina biblio‑
grafia, część nauki o książce, dyscyplina naukowa, stanowi jedną z ważniejszych nauk pomocni‑
czych wszystkich dziedzin wiedzy. Por. pracę pochodzącą z rękopisu: Bibliografiâ kak disciplina, 
vspomogatel’naâ dlâ literaturovedeniâ. W: A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 125–139.

90 Miała ona dawać odpowiedzi na pytania: Co zawiera książka?; Jakie potrzeby społe‑
czeństwa może zaspokoić?; W  jaki sposób oddaje elementy rzeczywistości? Także badanie 
książki  – w  sposób dokładny, kompletny i  wszechstronny (choć te postulaty były charaktery‑
styczne również dla innych części księgoznawstwa)  – czyniło z  niej naukę. Zakres badań wy‑
nikających z  opisu bibliograficznego obejmował np. formę książki, nakład, adres wydawniczy, 
liczbę autorów, objętość, formę (rękopis czy druk). Ponadto dawał możliwość analizy nastę‑
pujących kwestii: W  jaki sposób zostały wyrażone myśli  – prosto czy zawile?; Jaki jest temat 
książki?; W  jaki sposób może ona pomagać w  życiu? M.N. Kufaev: Bibliografiâ  – nauka…, 
s. 120–122. 

91 Kritičeskaâ bibliografiâ (Moskva 1928), Sostav knigoviedieniâ (Moskva 1931) i Suščnost’ kni‑
govedeniâ (Moskva 1933).

92 Teoretyk ten uznał bibliografię za samodzielną dyscyplinę. Wyróżnił bibliografię prak‑
tyczną – opisową (później nazwaną ewidencyjno ‑rejestracyjną), krytyczną oraz zalecającą. Prak‑
tyczne zadania bibliografii miały być przedmiotem analiz bibliografii teoretycznej. O.P. Koršu‑
nov: Problemy obŝej teorii bibliografii. Monografiâ. Moskva 1975, s. 80.
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tyczną bibliografię uzupełniała część teoretyczna, obejmująca obserwacje nad 
prawidłami sporządzania opisów i  spisów bibliograficznych, a  więc właściwie 
metodyka93.

W kolejnych latach teoretycy i praktycy bibliografii w Związku Radzieckim 
skupili się na badaniu treści książki, która miała służyć realnym, a  często 
propagandowym celom nowej władzy94. Książkę i  wszystkie elementy z  nią 
związane potraktowano jak proces, na który składały się znaczące etapy: autor – 
wydawnictwo  – księgarstwo  – biblioteka  – bibliografia  – czytelnik95. Sama bi‑
bliografia miała być przede wszystkim dziedziną obejmującą opis, rejestrowanie 
i klasyfikowanie książek96, źródłem informacji o książkach ułatwiającym pracę 
użytkownikom, a nawet nauką samowystarczalną. 

To pragmatyczne podejście do bibliografii uwidoczniło się w  poglądach 
m.in. J. Muszkowskiego i  S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. Na tych badaczy, ale i  na 
A. Łysakowskiego wpływ miała również teoria brukselskiego bibliografa Paula 
Otleta, zwłaszcza w odniesieniu do szerokiego zakresu pojęcia książki (obejmu‑
jącego także m.in. nuty, mapy, ryciny), typologii dokumentów (podobna zasada 
podziału) oraz oceny bibliografii jako nauki encyklopedycznej i uniwersalnej97. 
W  podręczniku P. Otleta Manuel de la Bibliothèque Publique (2 ed., Bruxelles

93 [A. Łysakowski]: Dodatek. Poglądy najnowsze…, s. 78; S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria 
bibliografii…, s. 121.

94 L.N. Tropowski (1885–1944), akcentując praktyczny wymiar bibliografii służącej bieżącym 
potrzebom życia, połączył ją z pracą biblioteczną. W 1937 roku stwierdził, że bibliografia to z jed‑
nej strony dział wiedzy, a z drugiej działalność propagandowa umożliwiająca systematyzowanie 
i ocenę wydawnictw pod kątem ich późniejszego wykorzystania. P. Girwic: O teorii bibliografii 
na łamach czasopisma „Sowetskaja Bibliografija” (1957–1961). „Przegląd Biblioteczny” R. 29, z. 3–4 
(1961), s. 294; O.P. Koršunov: Problemy obŝej teorii bibliografii…, s. 8–9.

95 M.N. Kufaev (1888–1948). W: M.N. Kufaev: Izbrannoe. Trudy po knigovedeniû…, s. 10.
96 Tak twierdził M.I. Szczełkunow (1884–1938) w  publikacji Istoriâ, tehnika, iskusstvo kni‑

gopečataniâ z 1926 roku. Książka materialna na różnych etapach jej życia – od produkcji, przez 
klasyfikację, do konsumpcji – stanowiła przedmiot badań odrębnych działów wiedzy: produkcji 
książkowej, bibliografii, bibliopolii i bibliotekoznawstwa. Wszystkie je określił mianem bibliolo‑
gii, nawiązując do teorii M.M. Lisowskiego. A.G. Fomin: Izbrannoe…, s. 95; K. Migoń: Z proble‑
matyki teorii…, s. 13–14; J. Grabowska: Leona Bykowskiego koncepcja…, s. 9.

97 Dla A. Łysakowskiego największą wartością dzieła P. Otleta było „zebranie w jedną kon‑
kretną całość wiadomości bibliograficznych, które były rozproszone w  rozprawach, a  po części 
(niewłaściwie) zapełniały karty podręczników bibliotekarskich”. A. Łysakowski: Otlet Paul. 
„Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique”. Bruxelles 1934. Editiones 
Mundaneum. Palais Mondial, 8°, s. 431, 12 nlb., VIII (druk w dwóch kolumnach, petitem). [Rec.]. 
„Bibliotekarz” R. 7, nr 4–6 (1935–1936), s. 71. Por. też [Idem]: Dodatek. Poglądy najnowsze…, 
s. 74–81; M. Stasiewska: Życie, działalność i twórczość prof. Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego. Praca 
magisterska napisana w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM pod kierun‑
kiem prof. dr hab. S. Kubiaka 1977. Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
sygn. S/117 III [7402], s. 83.
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1923) na całokształt „nauk bibliograficznych”, czyli naukę o  książce98 złożyły 
się trzy części: teoretyczna (bibliologia – jako teoria bibliografii), opisująca (bi‑
bliografia w sensie ogólnym) oraz stosowana (techniczna, czyli bibliotekonomia 
związana z  prawidłami organizacji bibliotek)99. W  1934 roku P. Otlet zaczął 
utożsamiać bibliologię z dokumentologią100, czemu dał wyraz w Traité de docu‑
mentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique (Bruxelles 1934). W  obrębie 
tej nauki, porządkującej zagadnienia produkcji, zachowania, obiegu i  użytko‑
wania dokumentów101, przedstawił narzędzie w postaci bibliografii, pozwalające 
rejestrować i  zachowywać zdobyte informacje102. Uznał, że bibliografia stanowi 
szczególnie ważny aspekt dokumentacji – poprzez informowanie o  istnieniu 
i  wartości dokumentów. Stała ona u  podstaw dokumentacji, stanowiła istotne 
ogniwo pracy umysłowej103, ale była jedynie środkiem  – jak napisał S. Vrtel‑
 ‑Wierczyński  – a  nie celem samym w  sobie104. Ważnym problemem w  obrębie 
bibliografii, także i dla P. Otleta, był zatem pierwiastek krytyczny i analizowanie 
treści publikacji przez bibliografów. Umożliwiało to systematyczne archiwizo‑
wanie dokonań naukowych ludzkości (jak w Institute Internationale de Biblio‑
graphie – Międzynarodowym Instytucie Bibliograficznym) oraz rozwój społe‑
czeństw, których lekturą można było kierować (jak w Związku Radzieckim).

W znanych polskim teoretykom bibliografii publikacjach zagranicznych roz‑
dzielono zakresy bibliografii i  bibliologii. Bibliografia, będąca częścią większej 
nauki, odpowiadała za jej funkcje opisowe, bywało, że statystyczne i  systema‑
tyczne (analiza treści). W  innych tekstach bibliografii nadano  – a  w  zasadzie 
utrzymano po okresie rozwoju teorii w  XIX i  na przełomie XIX/XX wieku  – 
znacznie szersze znaczenie, choć i tu nie było zgodności co do jej zakresu. Tym 
samym dążenia do ujednolicenia terminologii bibliograficznej w  owym czasie 
zostały zaprzepaszczone, czego dowodem były poglądy włoskiego teoretyka, 

 98 P Otlet: L’Année Bibliographique. Conditions et caractéristiques générales de la Biblio‑
graphie et de la Documentation dans le Monde. W: Xe Conférence de Bibliographie La Haye 25–29 
Août 1931. Vol. 2. The Hague 1931, p. O2.

 99 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 75.
100 Tym samym rozdzielił zakres bibliologii i  bibliografii. P. Otlet: L’Année Bibliogra‑

phique…, p. O3. Z poglądami P. Otleta nie zgadzał się J. Muszkowski, który nie łączył bibliografii 
z dokumentologią. Por. S. Kubiak: Rozwój metodologii badań nad książką i biblioteką (1918–1939). 
W: Bibliotekarstwo polskie w okresie międzywojennym. Kolokwium naukowe. Poznań, 17 listopada 
1978. [Poznań 1978]. [Maszynopis powielony], s. 3.

101 P. Otlet: L’Année Bibliographique…, p. O3.
102 A. Łysakowski: Otlet Paul…, s. 70; E. Żgutowicz: Bibliologiczna koncepcja nauki o  in‑

formacji Paula Otleta. „Studia o Książce” T. 7 (1977), s. 135; K. Migoń: Paul Otlet o bibliologii, 
książce i dokumencie. W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Pod red. M. Kocójowej. 
Kraków 2004, s. 374.

103 Stąd pomysł na stworzenie w  Institute Internationale de Bibliographie bibliografii po‑
wszechnej w postaci zestawień bibliograficznych dla różnych gałęzi nauki. E. Żgutowicz: Biblio‑
logiczna koncepcja nauki…, s. 132. 

104 S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 131–132.
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Giuseppe Fumagallego, znanego w polskim piśmiennictwie dzięki pracy Biblio‑
grafia i  bibliologia… L.J. Živnego. Bibliografia była dla G. Fumagallego nauką, 
w skład której wchodziła bibliologia, oraz była traktowana jak sztuka oceniania 
wartości zewnętrznej książek105. 

Zagraniczne źródła, podręczniki i  kompendia z  zakresu bibliografii nie 
dały zatem jasnej definicji bibliografii i nie określiły jej stosunku do bibliologii. 
Zauważalne były jednak dwie główne kształtujące się koncepcje. W  pierwszej, 
którą można nazwać teoretyczno ‑naukową (ale z wieloma elementami pragma‑
tycznymi), reprezentowanej przez przedstawicieli badań anglo ‑amerykańskich 
i  włoskich, bibliografię utożsamiono z  ogólną nauką o  książce (lub bibliologię 
traktowano jako część teoretyczną bibliografii), wydzielając szereg jej zadań 
charakterystycznych dla współczesnej bibliologii. Druga, bardziej praktyczna 
koncepcja  – ograniczająca zakres pola badawczego bibliografii jako części bi‑
bliologii, księgoznawstwa lub bibliotekoznawstwa  – była popularna we Francji, 
w  Niemczech, Czechosłowacji i  Związku Radzieckim. Zadania bibliografii 
powiązano ze statystyką (A.M. Łowiagin), opisem książek, służącym pewnym 
uogólnieniom nauce o  książce (L.J. Živny), także z  elementami treści (np. 
M.M. Kufajew, P. Otlet) i tworzeniem spisów bibliograficznych (G. Schneider).

3.2. Pojęcie bibliografii  
w świetle wypowiedzi polskich teoretyków

Jak ukazano wcześniej, na świecie ścierało się kilka koncepcji dotyczących bi‑
bliografii, które przeniknęły do nauki polskiej za sprawą indywidualnej lektury, 

105 G. Fumagalli w  La bibliografia (Milano 1916) zaprezentował pogląd  – odmienny od de‑
klarowanego we wcześniejszym dziele Bibliotheca bibliographica italica. Catalogo degli scritti di 
bibliografia, bibliologia e biblioteconomia, pubblicati in Italia, e di quelli riguardanti l’Italia, pub‑
licati all’estero ([Vol.] 1–2, Roma 1889–1895), opracowanym z  G. Ottinem  – że na bibliografię 
składają się: część ogólna, syntetyczna, erudycyjna, naukowa, ukazująca dzieje książki, zmienia‑
jące się przez wieki jej formy i właściwości materialne; oraz część specjalna, praktyczna, badają‑ 
ca księgi rzadkie, najcenniejsze i  najpożyteczniejsze. Według G. Fumagallego bibliologia była 
częścią bibliografii, której zakres obejmował historię książki i  jej formy (bibliografia ogólna). 
Kolejna praca włoskiego uczonego, La bibliografia (Roma 1923), miała postać spisu bibliograficz‑
nego podzielonego na trzy części (podobnie jak w pracy z G. Ottinem): bibliologię, bibliografię 
i bibliotekonomię. W części bibliologicznej zamieścił on bibliografię bibliografii, czasopisma bi‑
bliograficzne, a  także dzieła, które dotyczyły całokształtu dyscypliny, drukarstwa, księgarstwa, 
bibliofilstwa itp. W części, którą nazwał „bibliografia”, zamieścił publikacje bardziej szczegółowe, 
jak katalogi ogólne literatury włoskiej i repertoria, katalogi księgarskie, bibliografie kobiet, wyka‑
zy pseudonimów i anonimów, bibliografie regionalne i lokalne, bibliografie osobowe, bibliografie 
poszczególnych nauk. W  dziale bibliotekarskim wymienił podręczniki bibliotekarstwa, statuty 
organizacji, instrukcje opracowania zbiorów, dzieła dotyczące bibliotek i bibliotekarzy, katalogi 
rękopisów, inkunabułów i starych druków oraz wydań rzadkich. Por. też G. Fumagalli: Vocabo‑
lario bibliografico. Firenze 1940, s. 49–50.
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recenzji, omówień, odczytów i  kursów bibliotekarskich. Nierozwiązane prob‑
lemy terminologiczne i zakresowe spowodowały, że w II Rzeczypospolitej do lat 
dwudziestych zamiennie używano określeń „bibliologia”, „bibliotekoznawstwo”, 
„bibliografia”, a rzadziej „bibliognozja”, „bibliofilozofia” i „bibliozofia”106. Jeszcze 
w  latach trzydziestych zdarzało się, że najważniejsi teoretycy tamtego okresu 
stosowali te terminy synonimicznie. Przykładem mogą być wczesne pisma 
S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, w których bibliografia była dziedziną obszerną107, choć 
i później, np. z 1936 roku, podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, stwierdził, 
że bibliografia ma

106 W  latach 1919–1920 Z. Mocarski opracował Wstęp do bibliografii, ostatecznie nieopubli‑
kowany. W  tekście tym poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czym jest nauka o  książce. Naukę 
o pomnikach piśmiennictwa nazywał równorzędnie bibliologią, bibliografią i bibliognozją, choć 
zdawał sobie sprawę z  konieczności zróżnicowania tych pojęć (podobnie jak A.M. Łowiagin). 
Analizy T. Sterzyńskiego z  1925 roku oraz encyklopedyczne hasło z  1926 roku w  Ilustrowanej 
encyklopedii Trzaski, Everta i  Michalskiego dowodzą, że w  kolejnych latach również nie udało 
się stworzyć jasnych definicji bibliografii i  bibliologii. W  popularnej Trzaski, Everta i  Michal‑
skiego encyklopedii powszechnej w  dwu tomach, wydanej w  1933 roku, bibliologię zdefiniowano 
jako dział bibliografii obejmujący zasady tej nauki i wstęp do niej (a więc jak u K. Estreichera). 
M. Rulikowski bibliozofią nazwał z kolei syntezę nauki o książce. Por. T. Sterzyński: Z dziedzi‑
ny księgoznawstwa (przegląd ostatnich wydawnictw). „Przegląd Bibliograficzny” R. 11, nr 1 (1925), 
s. 1; Bibliografia. W: Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego : z wieloma mapami, 
tablicami i ilustracjami w tekście. T. 1, A–E. Oprac. pod red. S. Lama. Warszawa [1926], szp. 368–
369 (według L. Bykowskiego definicję, na podstawie L.J. Živnego, przygotował F. Czerwijowski, 
z kolei B. Koredczuk wskazała na domniemane autorstwo redaktora – S. Lama, historyka litera‑
tury i bibliofila); Bibliografia. W: Trzaski, Everta i Michalskiego encyklopedia powszechna w dwu 
tomach. T. 1, A–M. Oprac. pod red. S. Lama. Warszawa cop. 1933, s. 164; Bibliologia. W: Trzaski, 
Everta i  Michalskiego encyklopedia powszechna w  dwu tomach. T. 1…, s. 164; M. Rulikowski: 
Księgoznawstwo…, s. 53–55; L. Bykowski: Wstęp do księgoznawstwa. Warszawa 1938. [Wydawnic‑
twa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy ; nr 76. Programy wykładów Prywatnej Jednorocznej 
Koedukacyjnej Szkoły Bibliotekarskiej Zarządu Miejskiego w m.st Warszawie ; nr 3], s. [2–3].

107 W  wykładzie habilitacyjnym S. Vrtela ‑Wierczyńskiego Rzut oka na rozwój bibliografii 
polskiej z 1923 roku (w tym samym roku ukazała się też jego praca Bibliografia. Jej istota, przed‑
miot i  początki) bibliografia była jeszcze utożsamiana z  bibliologią i  bibliognozją (księgoznaw‑
stwem; w  1936 roku bibliognozję utożsamił już tylko z  bibliologią), a  określając zakres biblio‑
grafii, umieścił w  jej obrębie działy należące do bibliologii (dzieje książki, morfologię książki 
i bibliotekarstwo). To, co  w Bibliografii. Jej istocie… stało się bibliologią, w wykładzie habilitacyj‑
nym było jeszcze bibliografią. Dziś trudno stwierdzić, czy była to jedynie pomyłka w rękopisie, 
czy też w początkach lat dwudziestych poglądy S. Vrtela ‑Wierczyńskiego dopiero się kształtowa‑
ły. Z kolei w 1937 roku, w projektowanym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu „Biuletynie 
Bibliograficznym” opracował on schemat klasyfikacyjny. W  obrębie księgoznawstwa wydzielił 
trzy poddziały: bibliologię, bibliografię i  bibliotekarstwo, traktując je równorzędnie. S.  Vrtel‑
 ‑Wierczyński: Rzut oka na rozwój bibliografii polskiej. Wykład w Uniw.[ersytecie] Jana Kaz.[imie‑
rza] we Lwowie 28 listopada 1923. W: Materiały Stefana Vrtel ‑Wierczyńskiego. Sygn. P  III  –  32. 
Zespół 30, paczka 3. Biblioteka Uniwersytecka Poznań. Polska Akademia Nauk Archiwum 
w Warszawie Oddział w Poznaniu, s. [1]; Idem: Bibliografia. Jej istota…, s. 67; Idem: Zagadnienia 
i metody bibliognozji. W: Księga referatów. Zjazd Naukowy im. Ignacego Krasickiego we Lwowie 
w dniach 8–10 czerwca 1935 roku. Pod red. L. Bernackiego. Lwów 1936, s. 649; [S. Vrtel‑Wier‑
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doniosłe znaczenie jako nauka sama w  sobie, mianowicie jako wiedza 
o  książce: bibliologia. Przedmiotem jej jest całokształt kultury książ‑
kowej w  przeszłości i  teraźniejszości: dzieje pisma, powstanie i  rozwój 
książki, rękopiśmiennej i drukowanej, jej opis i systematyka, jej socjolo‑
gia i psychologia – słowem całe jej życie od najdawniejszych początków 
po dzień dzisiejszy108. 

Te słowa stanowiły część jego apelu w sprawie utworzenia katedr bibliografii/
bibliologii na uniwersytetach. Trudno rozstrzygnąć dlaczego  – na pewno nie‑
przypadkowo – w drugiej połowie lat trzydziestych utożsamił pojęcia bibliografii 
i  bibliologii; w  wielu wcześniejszych pracach podawał w  zasadzie współczesne 
definicje obu terminów. Być może szerzej postrzegał bibliografię jako naukę 
akademicką, studium uniwersyteckie, którego program zarysował, ale to świad‑
czyłoby o braku jednoznaczności prezentowanych poglądów.

Stopniowo jednak bibliologię zaczęto traktować jak nadrzędną, ogólną naukę 
o  książce109, identyfikować ją z  bibliognozją, bibliografia natomiast miała być 
jedną z  jej gałęzi, obejmującą inwentaryzowanie płodów piśmienniczych110. Tak 
więc o ile w wieku XIX polscy teoretycy bibliografii i jednocześnie dydaktycy za‑
stanawiali się nad zakresem bibliografii jako nauki (jej częściami składowymi), 
to w  dwudziestoleciu międzywojennym analizom poddawano relacje między 
bibliografią a  bibliologią, by określić funkcje tej pierwszej jako części nauki 
o książce.

3.2.1. Bibliografia jako dziedzina wiedzy i praktyki

Najwcześniej, bo jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
problem teoretycznego opracowania rozproszonych elementów wiedzy o książce 

czynski] St.W.: Podział rzeczowy – dla „Biuletynu Bibliograficznego”. W: Zespół akt prof. S. Wier‑
czyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej Akademii Nauk w  Poznaniu, sygn. P. III  – 32, poz. 
spisu 30, s. 1. 

108 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne. W: IV Zjazd Bi‑
bliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – 
Sekcja I–III. Warszawa 1936, s. 263. 

109 Istnienie dwóch odrębnych dziedzin zajmujących się książką potwierdził np. W. Olsze‑
wicz, który w  1919 roku, wskazując funkcje bibliografii praktycznej, oddzielił bibliologię jako 
szersze pojęcie, a bibliografię uznał za część bibliologii. W. Olszewicz: Bibliografia w ręku biblio‑
tekarza. „Bibliotekarz” R. 1, nr 3–4 (1919), s. 43.

110 S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i metody…, s. 647. We współczesnym źródle biblio‑
grafię także zdefiniowano jako dziedzinę wiedzy i praktyki, obejmującą problemy identyfikacji, 
rejestracji, opisu i  klasyfikacji dokumentów oraz statystyki wydawnictw, ponadto zasady two‑
rzenia i  użytkowania spisów bibliograficznych. Zob. Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac. 
G. Czapnik, Z. Gruszka ; przy współpr. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2011, s. 31. 
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i  ich scalenia podjęli bibliolodzy M. Rulikowski (1881–1951) i  J. Muszkowski 
(1882–1953). Ten pierwszy w  pracy Zakres i  zadania księgoznawstwa. Wykład 
wstępny wygłoszony d. 4. X. 1916. na Wydziale Humanistycznym Wyższych Kur‑
sów Naukowych w Warszawie (Warszawa ; Lwów 1916), a drugi w opracowaniu 
Zasady bibliotekoznawstwa i  bibliografii. Wykład wstępny dr. J. Muszkowskiego 
r. 1916/17 : T.K.N. [Towarzystwo Kursów Naukowych] ([B.m.] 1916) dążyli do 
wskazania zakresu tematycznego bibliologii, a  przy okazji analizowali pojęcie 
bibliografii we współczesnym rozumieniu. Zatem nie tyle zajęli się naukowo 
definiowaniem bibliografii, ile skoncentrowali swoje badania na nowej nauce, 
ukazując jej pola badawcze. Obaj umiejscowili bibliografię w obrębie bibliologii 
czy też „wiedzy o książce”, nazywając ją umiejętnością (J. Muszkowski) i nauką 
(także pomocniczą) rejestrowania i opisywania książek, względnie rękopisów, tak 
jak uczynił to wcześniej M.M. Lisowski: „Nauka bowiem opisywania książek jest 
nauką oddzielną, jedną z liczby dyscyplin, które składają ogólną naukę o książce 
jako takiej”111. Głównym celem wyznaczonym bibliografii miało być spisywanie 
książek według ściśle przyjętych zasad i w określonym celu. J. Muszkowski tak 
scharakteryzował przedmiot badań bibliografii:

Ażeby więc móc wyszukać odpowiednie książki i  wybrać spomiędzy 
nich najpożyteczniejsze, potrzeba środków pomocniczych w  postaci 
wskazówek i  informacji. Takich informacji dostarcza nam bibliografia 
w znaczeniu ściślejszym, dzielona na czystą lub naukową i szczegółową 
albo stosowaną przez tych, którzy cały zakres wiedzy o  książce nazy‑
wają bibliografia ogólna; ponieważ my użyliśmy tam terminu księgo‑
znawstwo, więc nazwę bibliografii będziemy stosowali tylko do owej 
umiejętności praktyczno ‑informacyjnej. Zadaniem jej jest układanie 
spisów dzieł piśmiennictwa z  rozmaitych punktów widzenia dla celów 
naukowych i  praktycznych, wszechstronne opisywanie poszczególnych 
okazów oraz stwierdzanie tożsamości tychże112. 

Jeszcze przed wystąpieniem G. Schneidera J. Muszkowski bibliografią nazwał 
praktyczne wykonawstwo spisów. W opisie dziedziny używał określenia „umie‑
jętność”, czasem „podrzędna umiejętność, bo nawet nie nauka”113, ale w  kolej‑
nych pracach wyraził pogląd, że bibliografia to także praktyczna nauka pomoc‑ 
nicza.

Bibliolodzy, świadomi odrębności wiedzy o  książce od bibliografii, która 
była jednym z ważniejszych, ale nie jedynym jej elementem, wszystkie dziedziny 

111 M. Rulikowski: Zakres i zadania…, s. 34. Por. też S. Jarkowski: Nowe prace polskie z za‑
kresu bibliografii, księgoznawstwa i  bibliofilstwa oraz księgarstwa i  czytelnictwa. „Myśl Polska” 
R. 2 [właśc. 3], T. 3, z. 9 (1916), s. 167.

112 J. Muszkowski: Zasady bibliotekoznawstwa…, s. XXVII–XXVIII.
113 J. Muszkowski: O stanowisko Karola Estreichera…, s. 15.
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wchodzące w zakres bibliologii lub księgoznawstwa nazywali naukami pomoc‑
niczymi dla siebie114. Bibliografia była postrzegana również jako umiejętność 
przydatna bibliotekarzom pragnącym poznać uniwersum książek w  zasobach 
bibliotecznych. M. Rulikowski i  J. Muszkowski powiązali ją z  czynnościami 
bibliotekarskimi. Ich zdaniem bibliografia była  – obok bibliotekoznawstwa  – 
najstarszą częścią bibliologii (dziedziny te rozwijały się równolegle)115. Nie 
można jednak tych polskich bibliologów nazwać propagatorami niemieckiej 
myśli bibliotekoznawczej, choć dostrzegali bliskie związki bibliografii i bibliotek.

Zastosowanie w teorii, podczas wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych, 
własnych przemyśleń na temat odrębności zakresów bibliografii i bibliologii nie 
było problematyczne, za to w praktyce takie się właśnie okazało. W latach 1917–1918 
J. Muszkowski stanął przed koniecznością jednoznacznego odróżnienia biblio‑
grafii i  bibliologii w  omówieniu bibliograficznym. W  „Przeglądzie Historycz‑
nym” ukazał się przygotowany przez niego przegląd materiałów do studiów nad 
stanem i rozwojem bibliografii w Polsce za lata 1900–1918, w którym na wstępie 
zaznaczył: „Nakreślić wyraźną ramę dla przeglądu literatury bibliograficznej 
równie jest trudno, jak odgraniczyć zakres badań bibliografii od księgoznaw‑
stwa z  jednej strony, a  historii i  krytyki piśmiennictwa z  drugiej”116. Stąd też 
w wykazie bibliograficznym, poza działem statystycznym – co znamienne, i bę‑
dzie jeszcze podkreślone  – zestawił ogólne opracowania teoretyczne dotyczące 
metodyki i historii dziedziny117. W dziale trzecim dokonał przeglądu czasopism, 
w  tym bibliograficznych (potraktował je jak bibliografie ogólne), ale też biblio‑
logicznych, bibliofilskich i  bibliotekarskich. Do części szczegółowej bibliografii 
zaliczył natomiast, poza spisami bibliograficznymi, opracowania różnych 
typów poświęcone bibliotekarstwu, dziejom bibliotek, księgozbiorom polskim 
przechowywanym poza granicami kraju, także poszczególnym typom zasobów, 
np. starym drukom, ponadto  – dziejom drukarstwa, ekslibrisów, księgarstwa, 
praw autorskich i  cenzury118. We wstępie użył określenia „księgoznawstwo”,

114 M. Rulikowski: Rola i zadania księgarstwa w dziedzinie bibliografii. „Przegląd Księgar‑
ski” R. 1 (7), nr 4 (1919), s. 109.

115 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 9; Idem: Wiedza o  książce (z  powodu IV Zjazdu 
Bibliotekarzy Polskich). „Nowa Książka” R. 3, z. 6 (1936), s. 305, 307.

116 J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918. „Przegląd Historyczny” T. 21, Ser. 2 T. 1 
(1917–1918), s. 359. Por. też odbitkę: Idem: Przegląd bibliografii polskiej 1900–1918. Warszawa 1919. 

117 Nie było ich wiele. Z prac, które ukazały się w ostatnim czasie, wymienił np.: J.S. Bystro‑
nia Człowieka i książkę (Warszawa ; Lublin ; Łódź 1916), Z. Dębickiego Książkę i człowieka (War‑
szawa 1916), S. Lama Czytelnictwo współczesne w Polsce:  (kilka luźnych uwag) (Lwów 1914), po‑
nadto artykuły S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, A. Drogoszewskiego i własne, które dotyczyły nie tyle 
teorii bibliografii, ile jej organizacji. J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 359–413.

118 Na szerokie zastosowanie przez autora pojęcia bibliografii zwrócił uwagę recenzent: 
Z. Mocarski: Muszkowski Jan. Przegląd Bibliografii Polskiej 1900–1918, Warszawa, skład główny 
w księgarni M. Arcta, druk Wł. Łazarskiego, 1919. (Odbitka z tomu XXI „Przeglądu Historycznego” 
za r. 1917/18 w 215 egzemplarzach). [Rec.]. „Bibliotekarz” R. 1, nr 5–6 (1919), s. 86–87.
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opisując zakres ujętych w tej części materiałów. Tak więc nie potrafił rozdzielić 
problemów bibliologii i bibliografii, a niezręcznością było zamieszczenie zagad‑
nień księgoznawczych w przeglądzie poświęconym sprawom bibliografii.

Sprecyzowanie zakresu czy raczej zadań bibliografii okazało się zatem prob‑
lematyczne, 

pozostała umiejętnością rejestrowania, klasyfikowania i  opisywania, 
„kodeksem dyplomatycznym literatury”, niejako systematyką i  morfo‑
logią wytworów piśmiennictwa, na podobieństwo tych gałęzi wiedzy 
botanicznej czy zoologicznej, – a wszelkie wysiłki zbudowania trwałych 
podstaw teorii i metodyki bibliografii tonęły w powodzi materiału księ‑
goznawczego119. 

Tym samym J. Muszkowski utwierdził pojmowanie bibliografii jako ze‑
społu czynności zmierzających do stworzenia spisu, ale w słowach tych można 
doszukiwać się nieśmiałych podstaw uznania, że bibliografia nie jest jedynie 
umiejętnością, zbiorem zasad i  metod służących do przygotowania rejestrów 
bibliograficznych. Naświetlił problemy ścisłego wygenerowania teorii biblio‑
grafii z  zagadnień bibliologicznych, wnioskując, że bibliografia to nie tylko 
mechaniczna praktyka. Być może to właśnie stanowisko zaważyło na tym, iż 
teoretycy dwudziestolecia międzywojennego nie podejmowali prób bliższego 
określenia zakresu bibliografii, najczęściej utożsamiając ją z praktycznym wyko‑
nawstwem rejestrów i metodą, względnie nauką pomocniczą dla innych dziedzin  
wiedzy120.

Ten problem niejednoznacznego postrzegania i opisywania bibliografii posta‑
nowił rozwinąć na początku lat dwudziestych S. Vrtel ‑Wierczyński (1886–1963). 
Jak inni bibliolodzy121 uznał, że bibliografia obejmuje zagadnienia teoretyczne 

119 J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 359.
120 Przykładowo dla S. Rygla najważniejszą wartością bibliografii jako nauki pomocniczej był 

jej rejestracyjny charakter. S. Rygiel: O bibliografii teatroznawstwa. „Scena Polska” R. 1 [właśc. 
2], nr 1 (1920), s. 7.

121 Na przykład W.T. Wisłocki (1887–1941), który nie podejmował tej kwestii w  odrębnych 
publikacjach, ale w  referacie Rejestracja bieżącej produkcji wydawniczej polskiej, wygłoszonym 
w 1929 roku, podczas II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, zaprezentował poglądy bliskie współczes‑
nemu pojmowaniu bibliografii. Wydzielił bibliografię teoretyczną, inaczej teorię bibliografii (nie 
podał jej definicji), bibliografię praktyczną, historię bibliografii (zaliczył do niej prace dotyczące 
historii książki i  druku, a  więc potraktował ją zbyt szeroko) oraz tytułową rejestrację bieżącej 
produkcji wydawniczej, którą dziś można zdefiniować jako organizację prac bibliograficznych. 
Także zdaniem A. Łysakowskiego (1895–1952) na bibliografię, część opisowej bibliologii, składała 
się teoria i praktyka, czyli spisy ksiąg (kompletne lub wybór). A. Łysakowski: Pojęcie bibliolo‑
gii…, k. 169; W.T. Wisłocki: Rejestracja bieżącej produkcji wydawniczej polskiej. W: Pamiętnik 
Drugiego Zjazdu…, s. 98.
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i praktyczne dotyczące książki122. Analiza referatu Organizacja bibliografii w Pol‑
sce, wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filologicznego Towarzystwa Nauko‑
wego we Lwowie 7 lutego 1921 roku, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, czy 
była to jego opinia, czy raczej podsumowanie dziewiętnastowiecznej dyskusji 
prowadzonej przez francuskich, niemieckich i  polskich teoretyków. Świadczy 
o tym wypowiedziane dalej zdanie, w którym bibliografia w swoim zastosowaniu 
praktycznym została sprowadzona do umiejętności rejestracji, klasyfikowania 
i opisywania piśmiennictwa123. Również w 1921 roku, w krytycznej recenzji dzieła 
W. Hahna Bibliografia bibliografii polskiej (Lwów 1921) S. Vrtel ‑Wierczyński 
napisał: „Czyż jest rzeczą słuszną i  racjonalną, aby »bibliografia bibliografii« 
uwzględniała tylko to, co jest »spisem«, »zestawieniem«, »katalogiem«, a wyklu‑
czała wszystko to, co historycznie lub teoretycznie o tych spisach traktuje? Czyż 
nie powinna ona dać nam równocześnie przeglądu tego, co o bibliografii w Polsce 
napisano?”124. Zabrakło tu jednak wyjaśnienia, czym była, jego zdaniem, biblio‑
grafia w ujęciu teoretycznym (być może bibliologią), odesłał jedynie do bogatej 
literatury przedmiotu, nie podejmując rozważań teoretycznych, podobnie jak we 
wspomnianym referacie wygłoszonym we Lwowie125.

Narastające stopniowo problemy teoretyczne w  wypowiedziach S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego, zarysowane w recenzji rejestru W. Hahna, gdy zaproponował, 
by prace teoretyczne z zakresu księgoznawstwa i bibliotekarstwa, a także biblio‑
filstwa, zamieścić w dziale Księgoznawstwo126, zostały rozwinięte w Bibliografii. 
Jej istocie, przedmiocie i początkach (Lwów 1923)127. W tym studium historyczno ‑
 ‑teoretycznym najszerzej wyjaśnił pojęcie bibliografii, posiłkując się poglądami  

122 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w  Polsce. Rzecz czytana na posiedzeniu 
Wydziału Filologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dn. 7 lutego 1921. Lwów 1921. [Od‑
bitka], s. 4; Idem: Organizacja bibliografii w Polsce. „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie” R. 1, z. 2 (1921), s. 74. 

123 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz…, s. 7.
124 S. Vrtel ‑Wierczyński: Dr. Stanisław Lam : O bibliografię polską. Kilka uwag i projektów, 

Warszawa, 1921. Biblioteka Prasowa Polska. Zeszyt 1.  – Wznowienie Przewodnika Bibliograficz‑
nego i Książki. – Stanisław Jarkowski: Prasa warszawska od d. 5. XI. 1916 do d. I. III. 1919. War‑
szawa, 1921. Biblioteka Prasowa Polska. Zeszyt 2. – Kazimierz Daszkiewicz i Janusz Gąsiorowski: 
Polska bibliografia wojskowa. Część I. Tom II. Warszawa, 1921. Wydawnictwa Centralnej Biblioteki 
Wojskowej. Nr 3.  – J. Graff ‑Chrząszczewska: Stare druki księgozbioru chełmskiego. Szkic mono‑
graficzny. Nadbitka z czasopisma Wschód Polski, 1921, nr. 8–9. – Dr Stanisław Lam: Polskie zna‑
ki księgarskie. Warszawa, 1921. – Dr. Wiktor Hahn: Bibliografia bibliografii polskiej. Lwów, 1921. 
H. Altenberg. [Rec.]. „Przegląd Warszawski” R. 2, nr 6 (1922), s. 441–442.

125 Chciał raczej zarysować stan i  kondycję spisów bibliograficznych u  progu odzyskania 
niepodległości. S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz… czy wcześniej 
Idem: Organizacja bibliografii…

126 S. Vrtel ‑Wierczyński: Dr. Stanisław Lam…, s. 442–443.
127 J. Muszkowski nazwał tę publikację „pierwszą w  piśmiennictwie polskim obszerną 

pracą ściśle naukową, poświęconą teorii i  historii bibliografii”. J. Muszkowski: Stefan Vrtel‑
 ‑Wierczyński…, s. 183. 
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jemu współczesnych oraz poprzedników, by uporządkować stosowaną od lat 
terminologię bibliograficzną. We wstępnej części rozprawy dokonał przeglądu 
wypowiedzi teoretyków do początków wieku XX, przyznając, że rozróżnienie 
bibliografii i  bibliologii zyskało w  nauce „prawo obywatelstwa”. Potwierdził, 
przede wszystkim za M. Rulikowskim, postrzeganie bibliologii jako ogólnej 
i teoretycznej nauki o książce, księgoznawstwa128, podczas gdy bibliografia miała 
być jedną z jej gałęzi129. 

Bibliologia w polskim piśmiennictwie zaczęła zatem oznaczać naukę o cha‑
rakterze teoretycznym i  praktycznym, której celem było badanie książek  – ich 
postaci zewnętrznej, dziejów, rozpowszechniania, opisu i  rejestracji, statystyki 
i  systematyki. Za sprawą S. Vrtela ‑Wierczyńskiego jej część praktyczną sta‑
nowiła bibliografia w  ścisłym znaczeniu tego słowa – obejmując rejestrację, 
opis i  systematykę „płodów piśmienniczych ducha ludzkiego”130, była „wiedzą 
praktyczną”, znajdującą zastosowanie w  technice opisu, klasyfikacji książek131 
oraz ich statystyce132. To ostatnie zadanie było szczególnie mocno podkreślane 
również przez J. Muszkowskiego i M. Rulikowskiego133, rozwijających na gruncie 
bibliologii nową problematykę.

128 Zakres jej badań miał obejmować książki rękopiśmienne i drukowane, zarówno pojedyn‑
cze egzemplarze, jak i  ich zbiory, czyli biblioteki. W  jej skład weszły zatem: rękopisoznawstwo, 
drukarstwo i bibliotekarstwo, ale też księgarstwo, przemysł książkowy i statystyka bibliograficz‑
na. S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 67.

129 Ibidem, s. 65.
130 Ibidem, s. 67. Ten pogląd podzielała H. Zdzitowiecka ‑Jasieńska, podając następujące po‑

jęcie bibliografii: „Wedle dzisiejszej definicji bibliografia jest to nauka opisywania książek, któ‑
ra tworzy jeden z działów bibliologii, tj. nauki obszerniejszej, zajmującej się książką, jako two‑
rem fizycznym, i  łączącej w  sobie teoretyczne, techniczne i  praktyczne o  książce wiadomości”. 
H. Zdzitowiecka ‑Jasieńska: Joachim Lelewel twórca…, s. 30.

131 J. Muszkowski w recenzji stwierdził, że należy skonkretyzować pojęcie systematyki biblio‑
graficznej. Na to krytyczne spojrzenie na tę część teorii S. Vrtela ‑Wierczyńskiego być może miały 
wpływ teorie K. Estreichera, którego piśmiennictwo J. Muszkowski promował. J. Muszkowski: 
Stefan Vrtel ‑Wierczyński…, s. 183. 

132 S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i  metody…, s. 649. Statystyką produkcji wydaw‑
niczej najwcześniej zajął się w  Polsce K. Estreicher, później jej elementy pojawiły się w  porad‑
nikach dla samouków, autorstwa S. Posnera, S. Michalskiego i  K. Krzeczkowskiego. U  progu 
niepodległości temat ten rozwinęli E. Romer i I. Weinfeld w Roczniku Polskim. Tablicach staty‑
stycznych (Kraków 1917–1922), później także K. Dobrowolski, H. Radlińska, S. Rygiel, S. Zieliński 
oraz S.  Konopka. H. Radlińska: Działalność wydawnicza lat 1922–1923 na podstawie ankiety. 
„Rocznik Pedagogiczny” T. 2 (1924), s. 402; S. Konopka: Bibliografia druków o Józefie Piłsudskim. 
Warszawa 1934, s. 6–7; S. Zieliński: Bibliografia czasopism polskich za granicą 1830–1934. War‑
szawa 1935, s. 13–16; S. Rygiel: Polski ruch wydawniczy. „Nowa Książka” R. 4, z. 9 (1937), s. 513; 
J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii…, s. 154.

133 M. Rulikowski jako pierwszy w  Polsce  – jeszcze przed M.M. Lisowskim, ale pod wpły‑
wem tekstów A.M. Łowiagina  – przedstawił zagadnienia statystyczne w  ujęciu teoretycznym. 
W 1913 roku ogłosił drukiem Produkcję wydawniczą polską w latach 1909–1911 (Warszawa 1913). 
Statystyce księgoznawczej, którą zaliczył do bibliologii powszechnej, przypisał zadania teoretycz‑
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Zdaniem S. Vrtela ‑Wierczyńskiego bibliografia miała dawać odpowiedzi na 
pytania o uniwersum piśmiennictwa, o cechy wydawnicze i piśmiennicze ksią‑
żek, ich fizyczność, autentyczność i znaczenie w społeczeństwie. Jako części bi‑
bliologii przypisane jej zostały zadania opisowe (jak np. u G. Schneidera), przede 
wszystkim opis strony materialnej książki, ale z elementami krytycznymi. Kry‑
tyka bibliograficzna zrodziła się z bibliografii stosowanej (wyróżnionej np. przez 
F.A. Eberta), umożliwiającej dokładne zbadanie materialnej wartości książki 
i  poznanie danych bibliograficznych identyfikujących dokument134. Analiza 
treści, jako cel bibliografii, była częścią i podstawą systematyki bibliograficznej 
i bibliografii rozumowanej, stojącej blisko krytyki naukowej (poglądy rozbieżne 
z ustaleniami L.J. Živnego).

Tak więc S. Vrtel ‑Wierczyński uzupełnił zakres bibliografii o  elementy 
krytyki treści, nie podał natomiast jednoznacznej metody badania zawartości 
dokumentów przez bibliografów (choć problem ten był rozpatrywany na tere‑
nach Rzeczypospolitej już od początków wieku XIX), o  czym jeszcze będzie 
mowa. Nie wykluczając możliwości zbadania treści za pomocą „pierwiastka ro‑
zumowanego”, bibliografia jako nauka nabrała sensu istnienia – jak napisał autor 
Bibliografii. Jej istoty, przedmiotu i początków. Właśnie możliwość badania treści 
książek świadczyła, według niego, o  samodzielności bibliografii jako nauki135 
z  własną metodologią, wymogami i  dezyderatami organizacyjnymi136, przy jej 
jednoczesnym pomocniczym charakterze jako nauki praktycznej służącej roz‑
wojowi innych dziedzin wiedzy137.

ne i praktyczne, obejmujące normowanie zagadnień ekonomii produkcji wydawniczej i polityki 
bibliotecznej (właściwie księgoznawczej). Por. też M. Rulikowski: Księgarstwo i czytelnictwo pol‑
skie wobec wojny. „Książka” R. 14, nr 8–12 (1914), s. 50–67; Idem: Statystyka wydawnictw. „Prze‑
gląd Bibliograficzny” R. 10, nr 14 (1924), s. 225–226; Idem: Statystyka produkcji wydawniczej. 
W:  IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. 
Część druga – Sekcja IV: księgoznawcza. Warszawa 1936, s. 99–106; Idem: Vers une nouvelle mé‑
thode de statistique des imprimés. Varsovie 1936, s. 16; Idem: Wiedza o książce…, s. 307.

134 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 23, 68.
135 W  1921 roku podkreślał niemożność rozstrzygnięcia kwestii, czy to nauka samoistna 

czy jedynie umiejętność pomocnicza. Pięć lat później w referacie Nauczanie bibliografii, wygło‑
szonym podczas II Zjazdu Bibliofilów Polskich, wyraził opinię, że bibliografia jest samodzielną 
dyscypliną (blisko związaną z  bibliotekoznawstwem i  historią literatury) i  jednocześnie umie‑
jętnością pomocniczą dla innych dziedzin nauki. Podobne stanowisko wyraził w  memoriale 
przygotowanym w imieniu ZBP w sprawie utworzenia katedr bibliografii/bibliologii w szkołach 
wyższych, wysłanym w  1933 roku do MWRiOP oraz senatów uczelni. S. Vrtel ‑Wierczyński: 
Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz…, s. 4; Pamiętnik II Zjazdu Bibliofilów Polskich w War‑
szawie (31 X–2 XI 1926). Warszawa 1928, s. 61; [S. Vrtel ‑Wierczyński] St.W.: W sprawie zorga‑
nizowania studium bibliografii. W: Zespół akt…, poz. spisu 139, s. 1.

136 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne. W: IV Zjazd Bi‑
bliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – 
Sekcja I–III…, s. 235.

137 Pogląd ten został ugruntowany poprzez zamieszczenie definicji pojęcia w  wydawni‑
ctwach informacyjnych. W obszernym haśle Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej Wy‑
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Problem bibliografii jako nauki podjął również J. Muszkowski. Naukę tę 
pojmował w zasadzie jako praktyczną część bibliologii138. Przed opublikowaniem 
pracy Życie książki (Warszawa 1936)139 oraz przed opracowaniem skryptu Ogólna 
nauka o książce dla Instytutu Oświaty Pracowniczej w Warszawie, traktował ją 
jako dziedzinę badań książki obejmującą mechaniczne czynności rejestracyjne, 
nie pozbawioną zagadnień teoretycznych, trudno jednak definiowalnych140. 
Nazwał ją dziedziną najpewniejszą „chyba swego charakteru naukowego”, choć 
dysponującą nie do końca dobrze poznaną i ustaloną metodą, pozwalającą gro‑
madzić, rozpoznawać i sklasyfikować materiał badawczy141. 

W  Życiu książki, na wzór biologicznych określeń, nazwał bibliografią etap 
życia książek (jeden z członów księgoznawstwa142) następujący po wprowadzeniu 

dawnictwa Gutenberg z  1929 roku bibliografię zdefiniowano jako czynność opisywania książek 
(co prawda, tylko drukowanych), ale i naukę, której zadaniem jest „opis i klasyfikacja twórczości 
literackiej różnych ludów, o ile wyraziła się ona drukiem (odróżnić ją należy od bibliognozji lub 
bibliologii, nauki szerszej, bo zajmującej się w ogóle książką jako tworem fizycznym)”. W Ilustro‑
wanej encyklopedii powszechnej z roku 1937, zredagowanej przez M.J. Wachtla, również podano, 
że bibliografia to opis książek oraz nauka. Bibliografia. W: Wielka ilustrowana encyklopedia po‑
wszechna. T. 2, Assurbanipal – Caudry. Kraków [1929], s. 182; Bibliografia. W: Ilustrowana ency‑
klopedia powszechna. [1], A–M. Oprac. pod red. M.J. Wachtla. Wyd. 2. Warszawa 1937, s. 65. Por. 
też Pamiętnik II Zjazdu Bibliofilów…, s. 61.

138 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 55–56, 270.
139 Por. recenzje, np. W. Dąbrowska: Muszkowski J. dr.  – Życie książki. Warszawa, 1936. 

Nakładem „Naszej Księgarni” 8° s. VIII + 345 + 1 nlb. [Rec.]. „Praca Oświatowa” R. 2, nr 7 (1936), 
s. 436–438; H.H.: Muszkowski J. Życie książki. Nasza Księgarnia. Warszawa 1936. Str. 347. [Rec.]. 
„Praca w  Klasach Łączonych” R. 4, nr 4–5 (1936–1937), s. 120–122; Z. Mocarski: Muszkowski 
Jan, dr, prof. Wolnej Wszechnicy Polskiej: Życie książki. Warszawa, Nakładem „Naszej Księgarni”, 
Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1936, 8°, str. VIII + 346 + 2 nlb. [Rec.]. „Przegląd 
Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” R. 18, nr 1 (1937), s. 6–7; S. Seweryn: Dr Jan Muszkowski: 
Życie książki. Nakładem „Naszej Księgarni”, Sp. Akc. Zw. Naucz. Pol. Warszawa 1936, stron 348. 
[Rec.]. „Oświata i Wychowanie” R. 8, z. 8 (1936), s. 720–721; [W. Oszelda] W.O.: „Życie książki”. 
Dr J. Muszkowski Warszawa, 1936. Nakładem „Naszej Księgarni”. [Rec.]. „Polacy Zagranicą” R. 8, 
nr 3 (1937), s. 37; M. Szulkin: Jan Muszkowski: Życie książki. Warszawa 1936. Str. VIII + 346 + 
1 nlb. Nakładem „Naszej Księgarni. [Rec.]. „Przewodnik Pracy Społecznej” R. 3 (14) (1936–1937), 
nr 2, s. 61–62; K. Świerkowski: Muszkowski Jan. „Życie książki”. Warszawa 1936. Nakł. „Naszej 
Księgarni”. (20 X 14), s. 346. [Rec.]. „Bibliotekarz” R. 8, nr 8–10 (1936–1937), s. 106–107; W.T. Wi‑
słocki: Muszkowski Jan: Życie książki. Warszawa. Nakładem „Naszej Księgarni”. Str. VIII + 346. 
[Rec.]. „Nowa Książka” R. 4, z. 1 (1937), s. 8–9.

140 Rozwój praktyki bibliograficznej – inwentaryzacja i rejestracja dorobku piśmienniczego, 
katalogowanie i  opisywanie rękopisów i  druków oraz stworzenie spisów specjalnych służących 
do celów naukowych lub na potrzeby życia społecznego, a jednocześnie rozwój metodyki biblio‑
graficznej w postaci systemów klasyfikacyjnych – zdaniem J. Muszkowskiego nie był wystarcza‑
jący, by przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości uznać bibliografię za samodzielną naukę. 
J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 359–360.

141 J. Muszkowski: O stanowisko Karola Estreichera…, s. 25.
142 Złożonego, poza bibliografią, z takich elementów, jak: powstanie i rozwój pisma, techni‑

ka wyrobu materiałów pisarskich, historia materialna książki, nauka o przemyśle wydawniczym 
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ich jako produktów na rynek księgarski. Na tym polu, wraz ze statystyką bi‑
bliograficzną, bibliografia umożliwiała ukazywanie szerszych zjawisk kultury143. 
Zaczął postrzegać ją jako naukę  – co wyraził niezwykle ostrożnie: „miałaby 
może prawo aspirować do miejsca pośród nauk socjologicznych”144  – właśnie 
dzięki funkcjom statystycznym, za sprawą poglądów rosyjskich i  radzieckich 
teoretyków, ale też dzięki praktycznemu zastosowaniu tej metody w Bibliografii 
polskiej K. Estreichera145. Włączenie w  zakres bibliografii (czyli „umiejętności 
pomocniczej i  czysto opisowej, dopóki poprzestaje ona na rozpoznawaniu do‑
kumentów kultury, na opisywaniu ich i  klasyfikacji”) problematyki statystyki 
„produkcji umysłowej grup ludzkich” umożliwiało umiejscowienie jej właśnie 
wśród nauk socjologicznych146. W świetle życia książki rejestracja bibliograficzna 
wraz z rejestracją statystyczną dawały sposobność wprowadzania książki w krąg 
oddziaływań społecznych147. Z wykorzystaniem narzędzi bibliograficznych usta‑
lano cyfry, zliczano książki i klasyfikowano, by ukazać obraz życia umysłowego 
społeczeństwa w  określonym czasie, z  różnych punktów widzenia148. Podstawą 
statystyki wytworów piśmienniczych była też treść dokumentów wyrażona 

i  o  handlu księgarskim, bibliotekoznawstwo, nauka czytelnictwa, socjologia książki, historia 
księgoznawstwa. J. Muszkowski: Ogólna nauka o książce. Skrypt nr 1. Kurs bibliotekarstwa. Na 
prawach rękopisu. Instytut Oświaty Pracowniczej. [Warszawa post 1937]. Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, sygn. III. 565.461, s. 6–7.

143 Już wcześniej uważał, że statystyka daje bibliografii „doniosłość” metodyczną i praktycz‑
ną. J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 363. 

144 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 55–56.
145 Por. J. Muszkowski: O  międzynarodowej statystyce druków. „Grafika Polska” R. 4, z. 1 

(1926), s. 18; Idem: O statystyce życia umysłowego w Polsce. „Przewodnik Bibliograficzny” Ser. 2, 
T. 7, z. 6 (1926), s. 261–263; Idem: Konsekwencje „Bibliografii Polskiej” Karola Estreichera. „Spra‑
wozdania z  Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” Wydział I  Językoznawstwa, 
Historii Literatury i Sztuki R. 22 (1929), s. 87–92; Idem: O urzędowej statystyce produkcji wydaw‑
niczej w Rzeczypospolitej Polskiej. „Przegląd Księgarski” R. 17, nr 9 (1931), s. 98–99; Idem: Staty‑
styka produkcji wydawniczej polskiej za 1930 r. „Przegląd Księgarski” R. 17, nr 18 (1931), s. 174–176; 
Idem: Trochę statystyki. „Przegląd Księgarski” R. 17, nr 6 (1931), s. 61–62. A. Sitarska stwierdziła, 
że J. Muszkowskiego cechowała daleko „zarysowująca się intuicja” – wprowadzenie metod sta‑
tystycznych jako metod badawczych spowodowało powstanie nowych form bibliografii (indeksy 
cytowań bibliograficznych), które pozwalały ukazać zmiany nie tylko na rynku książki, ale też 
w  rozwoju nauki. A. Sitarska: Jan Muszkowski jako bibliograf. „Studia o  Książce” T. 3 (1972), 
s. 237.

146 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 55–56.
147 J. Muszkowski: O  międzynarodowej statystyce…, s. 17–18; Idem: Ogólna nauka o  książ‑

ce…, s. 5.
148 Rejestrację druków dla celów statystycznych ułatwiło wprowadzenie egzemplarzy obo‑

wiązkowych, które trafiały do odpowiednich instytucji zajmujących się ich inwentaryzacją. 
J. Muszkowski, analizując produkcję wydawniczą, uwzględniał następujące kryteria: liczba dru‑
ków ogółem (także wzrost liczby publikacji), typy publikacji, język druków, tłumaczenia, kombi‑
nacje według działów i typów wydawnictw, według nakładców, wysokości nakładu, według miej‑
sca druku i miejsca wydania. J. Muszkowski: Statystyka produkcji wydawniczej…, s. 174–176. 
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w  klasyfikacji: „Tak oto materiał bibliograficzny, gromadzony dla celów badań 
krytyczno ‑historycznych, zyskuje zastosowanie społeczne”149.

Według J. Muszkowskiego bibliografia mogła być zatem, przy szczególnym 
zastrzeżeniu, uznawana za naukę dzięki temu, że umożliwiała ukazywanie 
świata książek (choć badacz ten w większości wypowiedzi przed i po II wojnie 
światowej traktował ją jak umiejętność, część bibliologii), ich obliczanie i  po‑
rządkowanie tematyczne (był zwolennikiem poszerzenia zakresu bibliografii 
o badanie treści). Inni teoretycy okresu międzywojennego nie podjęli rozważań 
na temat bibliografii jako nauki, natomiast ugruntowali pogląd o jej przynależ‑
ności do nauki o  książce i  służebnej roli wobec różnych gałęzi wiedzy150 oraz 
o jej wymiarze praktycznym. W latach trzydziestych bibliolodzy zaczęli tworzyć 
schematy klasyfikacyjne nauki o książce, umieszczając w nich bibliografię, tyle 
że rozproszoną w różnych częściach podziałów. M. Rulikowski przedstawił taki 
schemat w dziele Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny wiedzy o książce 
i nowe w niej kierunki (Warszawa 1935), zaś L. Bykowski (1895–1992) w  syste‑
matologii włączonej do przedmiotu Wstęp do księgoznawstwa151 podczas kursu 
Prywatnej Jednorocznej Koedukacyjnej Szkoły Bibliotekarskiej w Warszawie.

M. Rulikowski wyróżnił w obrębie historii księgoznawstwa najpierw historię 
bibliografii, rozumianą szeroko, jako dzieje nauki o  książce, systemów biblio‑
graficznych i  nauczania księgoznawstwa. Do bibliologii powszechnej152 zaliczył 
m.in. fenomenologię szczegółową książki, będącą systematyczną bibliografią 
rejestrującą, oraz morfologię książki, obejmującą bibliografię analityczną (opi‑
sującą) i porównawczą (w tym bibliografię porównawczą specjalną, czyli naukę 
o  inkunabułach i  paleotypach). L. Bykowski w  różnych miejscach bibliologii 
szczegółowej zamieścił części składowe bibliografii, a  w  zasadzie jej rodzaje: 

149 J. Muszkowski: O międzynarodowej statystyce…, s. 18. Por. też: Idem: Sur la statistique 
international des imprímes. W: Congrès International des Bibliothécaires…, s. 412–422. 

150 Zdaniem L. Bykowskiego bibliografia była jedną z  szeregu dyscyplin pomocniczych, 
m.in. obok bibliotekoznawstwa. Te dwie nauki wchodziły w skład księgoznawstwa. L. Bykowski: 
Współczesna polityka biblioteczna w zakresie publicznych bibliotek oświatowych. Szkic dyskusyjny. 
Warszawa 1936, s. 8.

151 W swoich rozważaniach L. Bykowski wykorzystał teorię L.J. Živnego, którą – jak wspo‑
mniano – rozszerzył. L. Bykowski: Wstęp do księgoznawstwa…; J. Grabowska: Leona Bykow‑
skiego koncepcja…, s. 40–41.

152 W Wiedzy o książce… M. Rulikowski, jak niegdyś A. Bohatkiewicz, użył określenia „bi‑
bliografia powszechna” dla dziedziny obejmującej „teorię poszczególnych nauk, mających za 
przedmiot książkę, oraz wiadomości w ich zakresie, dzięki dotychczasowym badaniom już dziś 
[rozporządzającej – A.G.] takim zasobem faktów z dziedziny należących do niej zjawisk, iż może 
pokusić się o spożytkowanie ich w kierunku wysnuwania wniosków przez zestawienie ich przy‑
czyn z wywoływanymi przez nie skutkami”. Można się zastanawiać, czy wprowadził je celowo, 
czy była to pomyłka, jako że badania we wskazanym zakresie określane były jako bibliologia 
pragmatyczna, zmierzały w kierunku pogłębienia prób stworzenia socjologii książki jako nauki 
analizującej tekst i formę zewnętrzną. M. Rulikowski: Wiedza o książce…, s. 306–307.
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bibliografię opisową, czyli bibliognozję, powiązaną ze wstępnym badaniem do‑
kumentów i ich opisem, ponadto bibliografie grupowe, katalografie, bibliografie 
bibliografii, bibliografie narodowe, biobibliografie. Wyróżnił też problematykę 
dotyczącą systemów bibliologicznych, bibliograficznych i  bibliotecznych153. Bi‑
bliografia była więc w  tym schemacie dziedziną praktyczną, a  nie teoretyczną. 
Analizując rozwój historyczny bibliografii, autor Wstępu do księgoznawstwa 
stwierdził, że najpierw była to jedynie praktyczna umiejętność, następnie samo‑
dzielna dyscyplina naukowa, a w końcu część nauki o książce. Była zatem czymś 
więcej niż jedynie zbiorem czynności. Obejmowała systematykę dokumentów 
(podziały, klasyfikacje), dzieje dziedziny, zagadnienia związane z  teorią opisu 
bibliograficznego, teorią i praktyką spisów bibliograficznych, oraz źródła biblio‑
graficzne154. Stanowiła dziedzinę praktyczną z elementami teorii.

Te swoiste typologie bibliografii (poza jej historią, która jawiła się bardziej jak 
historia bibliologii, oraz poza systemami bibliograficznymi) odnosiły się zatem 
do różnych form spisów bibliograficznych pełniących określone funkcje. Takie 
postrzeganie bibliografii było zbliżone do koncepcji G. Schneidera, tyle tylko, 
że dla niemieckiego teoretyka to bibliografia była nauką o  wykazach książek, 
a dla M. Rulikowskiego i L. Bykowskiego spisy o charakterze systematycznym, 
analitycznym, porównawczym, opisowym, grupowym, narodowym itp. weszły 
w zakres bibliologii.

Analizując schemat stworzony przez M. Rulikowskiego, można dojść do jesz‑
cze innych wniosków – z jednej strony uznał on bibliografię za wąską dziedzinę, 
która objęła różne rodzaje spisów, a więc została ograniczona do wiedzy o reje‑
strach bibliograficznych155. Z drugiej łączył ją z zagadnieniami historycznymi oraz 
wiedzą o najstarszych drukach (jak w teoriach anglo ‑amerykańskich). W teorii 
M. Rulikowskiego zabrakło jednak przejrzystości, tym bardziej że w  pozosta‑
łych publikacjach definiował on bibliografię jako naukę pomocniczą dla innych 
dziedzin wiedzy, mającą cele utylitarne156. Praca bibliograficzna, nawet jeśli była 
jedynie „schematyczna i mechaniczna”, miała swoje walory, a mianowicie – jak 
podkreślił  – zawsze była rozumowana, „gdyż i  jako czynność, zmierzająca do 
poznania pewnego zjawiska, i  jako rzecz dokonana (zakończony opis bibliogra‑
ficzny jako wynik tamtej czynności) opiera się na pierwiastku rozumowym”157.

Nie ulega wątpliwości, że choć twórcy schematów nauki o  książce i  teorii 
bibliografii nie wskazali jednego wyraźnego miejsca przeznaczonego dla tej 
dziedziny w  schemacie bibliologii, to usankcjonowali bibliografię jako część 

153 L. Bykowski: Wstęp do księgoznawstwa…, s. [2–3].
154 L. Bikovs’kij: Knigoznavstvo, bibliografiâ ta bibliotekoznavstvo. Programi. Kališ 1933, 

s. 11–12.
155 M. Rulikowski: Rola i zadania…, s. 111.
156 M. Rulikowski: Wiedza o książce…, s. 307.
157 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 77.
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bibliologii, naukę pomocniczą dla niej i jej elementów składowych158 oraz innych 
dyscyplin naukowych. Zdaniem M. Rulikowskiego, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, 
J. Muszkowskiego i  L. Bykowskiego funkcje opisowe, krytyczne i  statystyczne 
bibliografii ułatwiały wprowadzanie nowych zagadnień do nauki o  książce, 
związanych przede wszystkim z  różnymi aspektami oddziaływania książki 
na użytkowników (np. pedagogiczna rola książki) oraz z  socjologią książki. 
Bibliografia ułatwiała określanie warunków „życia książki”  – jej powstania, 
form rozpowszechniania i recepcji. Jej głównym celem jako nauki pomocniczej 
wobec bibliologii oraz innych gałęzi nauki159 było więc rejestrowanie, opisywanie 
i klasyfikowanie zjawisk książkowych.

Należy w  tym miejscu wspomnieć o  wciąż żywych relacjach bibliografii 
i  historii literatury160 we współczesnym już rozumieniu, o  czym w  1916 roku 

158 L. Bykowski: Współczesna polityka biblioteczna…, s. 8. Samą koncepcję nauki o książce 
L. Bykowskiego K. Migoń nazwał nowoczesną, zgodną z kierunkami rozwoju nauki europejskiej, 
a nawet nowatorską, włączającą koncepcję społecznej funkcji książki. K. Migoń: Leon Bykowski 
(1895–1992)…, s. 161. 

159 S. Vrtel ‑Wierczyński, powołując się na tekst K. Estreichera O bibliografii (Warszawa 1865), 
stwierdził (w kontekście literatury rozumianej jako piśmiennictwo): „Interesowały mię w zakre‑
sie bibliografii zagadnienia organizacyjne, teoretyczne i  praktyczne, a  przyświecała  – poznana 
z  biegiem lat  – teza twórcy »Bibliografii polskiej« Karola Estreichera, który wyraził ją zwięźle 
i  lapidarnie następującymi słowami: »Nie będziemy mieć dotąd dobrej, gruntownej historii li‑
teratury, dopóki nie będziemy mieć opracowanej naszej bibliografii w całej obszerności«. Byłem 
głęboko przeświadczony, że Estreicher ma najsłuszniejszą rację i  że wypowiedział myśl, którą 
podzielają wszyscy historycy literatury. Albowiem nauka o literaturze jest dyscypliną historycz‑
ną i jako taka bez bibliografii obejść się nie może: »aby dojść do ogółu, trzeba zbierać szczegóły, 
stąd bibliografia powinna poprzedzać i poprzedza historię literatury, a im bibliografia drobiazgo‑
wiej anatomizuje szczegóły, tym snadniej odmalować można wyraziste oblicze piśmiennictwa«”. 
S. Vrtel ‑Wierczyński: Autoreferat. W: Zespół akt…, poz. spisu 129–140, s. 19 [42]–20 [43]. Por. 
też Idem: Zagadnienia i  metody…, s. 650. Dyskusję na temat roli bibliografii w  nauce podjęli 
wówczas jeszcze m.in. J. Muszkowski, W.T. Wisłocki, C. Gutry, S. Konopka, F. Sedlaczek, J.S. By‑
stroń. Ich zdaniem bibliografia bezsprzecznie wzmacniała dokonania nauki: „Jako »apparatus 
litterarius« towarzyszy bibliografia każdej pracy naukowej, pozwala na szybkie i pewne zoriento‑
wanie się w rozległym labiryncie dziejów piśmienniczych wszystkich ludów i czasów; gromadzi 
i szykuje rozproszony materiał, daje przegląd literatury przedmiotu, umożliwia nieodzowną kon‑
trolę tego, co o pewnym temacie aż do jego czasów napisano, słowem ułatwia niesłychanie pracę 
naukową, która  – jakże często  – marnuje się niepotrzebnie w  jałowej gonitwie za materiałem, 
ukrytym w ogromnym morzu produkcji piśmienniczej”. S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej 
istota…, s. 68; por. też Idem: Rzut oka na rozwój bibliografii…, s. [1–2]. Ponadto: J. Muszkowski: 
Potrzeby bibliografii…, s. 167; S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz…, 
s. 3; C. Gutry: Projekt wydawnictwa bibliografii regionalnej. Warszawa 1929, s. IX; W.T. Wisłoc‑
ki: Rejestracja bieżącej produkcji wydawniczej…, s. 99; J.S. Bystroń: Człowiek i książka. Z 12 ilu‑
stracjami. Warszawa 1935, s. 120; S. Konopka: O bibliografii lekarskiej i analizie bibliograficznej. 
(Referat wygłoszony w  Sekcji Historycznej XV Zjazdu Lekarzy i  Przyrodników Polskich we Lwo‑
wie). Lwów 1937. [Odbitka].

160 „Najniesłuszniej w świecie bibliografię łączy się tylko z historią literatury, rzadziej z samą 
historią” – napisał w 1921 roku S. Lam (1891–1965). S. Lam: O bibliografię polską…, s. 13.
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pisał M. Rulikowski, a  co trzy lata później przypomniał Wacław Olszewicz 
(1888–1974)161. Ten pierwszy stwierdził, że bibliografia może być nauką pomoc‑
niczą dla historii literatury, główną i najważniejszą, ale nie może nią być wobec 
tej samej dyscypliny ogólna nauka o książce, zwana przez niego bibliognozją lub 
bibliologią162. Tak więc u  progu niepodległości Rzeczypospolitej, ale i  w  latach 
trzydziestych XX wieku nie budził wątpliwości fakt, że bibliografia pełni ważną 
rolę w  nauce literatury, jako dziedzina pomocnicza pomagająca ustalać fakty 
niezbędne do wyjaśnienia przyczyn i  skutków zjawisk literackich. Za sprawą 
rozwijającej się od wieku XIX teorii literatury i teorii bibliografii widoczne stały 
się różnice w podejściu historyka literatury i bibliografa do utworów. W kręgu 
zainteresowań tego pierwszego pozostawały dzieła literackie, podczas gdy drugi 
rejestrował wszystko, co się ukazało, skupiając się na autorach i  cechach ze‑
wnętrznych dokumentów, czasem też treściowych. Odkrywał cechy wydawnicze 
książek w wykazach źródeł literackich, opracowań (historia literatury i krytyka) 
oraz opisów recepcji literatury163. Jednocześnie historyk literatury, dokonując 
analizy, mógł dostarczać bibliografom interesującego materiału, dotyczącego 
takich zagadnień, jak np. wolność druku, ustawodawstwo prasowe, fałszerstwa 
literackie, dzieje książek, ponadto rozwiązywał nazwy anonimów itp.164 Te za‑
gadnienia były z  pewnością istotne dla bibliografów, ale przede wszystkim dla 
historyków książki. S. Vrtel ‑Wierczyński jako edytor i  komparatysta, a  także 
S.  Ptaszycki (1853–1933), upatrywali związków bibliografii i  literatury w  usta‑
laniu wersji tekstu autentycznego, by sprostać wymaganiom naukowej krytyki 
wydawniczej (porównywanie i  weryfikowanie wiarygodnej postaci tekstu)165, 
wchodząc tym samym w obszar textual bibliography.

Problem relacji obu dziedzin podjęli, poza bibliologami, historycy literatury, 
potwierdzając pomocniczą funkcję bibliografii wobec literatury. Z  literatury 
polskiej brało się zainteresowanie bibliografią i  w  literaturze bibliografia miała 
największe zastosowanie  – podkreślił w  1919 roku Wilhelm Bruchnalski 
(1859–1938), domagając się bibliograficznej pomocy dla dziejów literatury166. 
Badacz ten potraktował bibliografię jako narzędzie pracy historyka literatury. 
W ścisłym słowa znaczeniu bibliografią był także sam spis dokumentów. Pojęcie 

161 W. Olszewicz: Bibliografia w ręku…, s. 43.
162 M. Rulikowski: Zakres i zadania…, s. 34; S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliogra‑

fii w Polsce…, s. 10–12.
163 K. Czachowski: Zagadnienie naukowego poznania literatury współczesnej. W: Księga re‑

feratów. Zjazd Naukowy im. Ignacego Krasickiego we Lwowie…, s. 35.
164 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 70–71; Pamiętnik II Zjazdu Bibliofi‑

lów…, s. 61; A. Łysakowski: Normy organizacyjne bibliotek naukowych, a w szczególności uniwer‑
syteckich (referat). „Przegląd Biblioteczny” R. 3, z. 3 (1929), s. 296.

165 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 71.
166 W. Bruchnalski: Potrzeby umiejętności literatury polskiej. „Nauka Polska” T. 2 (1919), 

s. 388.
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bibliografii rozszerzył S. Ptaszycki167. Twierdził on, że umiejętne korzystanie ze 
spisów bibliograficznych umożliwia literaturoznawcy szybkie zorientowanie się 
w całokształcie zagadnienia (ustalenie, co w danej dziedzinie już opublikowano, 
ale też co dzieje się w  niej na bieżąco), ponadto usystematyzowanie go. Dzięki 
metodzie statystycznej stosowanej w  bibliografii historycy literatury mogli 
z  kolei dokonywać obliczeń oraz grupować rękopisy i  druki168. Dalej w  swoich 
poglądach poszedł Tadeusz Grabowski (1871–1960), dla którego bibliografia 
była najstarszą częścią nauki literatury (obok psychologii twórczości, socjologii 
twórczości, nauki o  wierszu i  prozie, stylistyki i  poetyki169), zajmującą się fak‑
tami – dziełami literatury, ustalaniem czasu ich powstania, określaniem rodzaju 
literackiego. Nie był w  tym zresztą odosobniony  – w  Spisie lektur do niższego 
egzaminu z  literatury polskiej, opracowanym według wskazówek Ignacego 
Chrzanowskiego i Stanisława Pigonia (Kraków 1933), bibliografia została uznana 
za dział nauki o literaturze170.

Tak więc zdaniem części teoretyków bibliografia była nauką (pogląd ten 
reprezentował S. Vrtel ‑Wierczyński), zazwyczaj pomocniczą (jak twierdzili 
np.  M.  Rulikowski, W. Olszewicz, L.  Bykowski, S. Rygiel, W. Bruchnalski, 
S. Ptaszycki, T. Grabowski) i praktyką równocześnie, częścią bibliologii (według 
J.  Muszkowskiego), w  której można było odnaleźć elementy teorii (stanowisko 
np. A. Łysakowskiego, W.T. Wisłockiego, L. Bykowskiego). Stosowane w jej obrę‑
bie metody miały wspierać rozwój wszystkich nauk.

167 Zaliczył on bibliografię z  bibliotekoznawstwem i  księgoznawstwem do nauk pomocni‑
czych literaturoznawstwa, obok: archiwistyki, paleografii, dyplomatyki, sfragistyki, numizmaty‑
ki, heraldyki, genealogii, chronologii, językoznawstwa, leksykografii, geografii historycznej, ar‑
cheologii, antropologii, etnografii, etnologii i folkloru. Wszystkie były naukami pomocniczymi, 
ale zgodził się ze stwierdzeniem W. Semkowicza, że posiadały także własne zadania i problemy 
badawcze. S. Ptaszycki: Encyklopedia nauk pomocniczych…, s. 6.

168 Ibidem, s. 9, 21.
169 T. Grabowski: Wstęp do nauki literatury ze szczególnym uwzględnieniem literatury pol‑

skiej. Lwów 1927, s. 155.
170 S. Pigoń uznał ją, podobnie jak poetykę, za dział pomocniczych wiadomości do historii li‑

teratury polskiej. Było to o tyle uzasadnione, że prowadził na seminariach niższych kurs wstępny 
z bibliografii, dlatego w spisie pojawiła się niezbędna literatura do tego przedmiotu. Od 1 grudnia 
1937 roku zajęcia z bibliografii prowadził J. Spytkowski. Ćwiczenia z bibliografii dla I  rocznika 
(w wymiarze dwóch godzin tygodniowo) objęły elementy bibliologii, bibliografii ogólnej, litera‑
ckiej oraz umiejętności zbierania źródeł. Na zajęciach S. Pigonia, by zaliczyć semestr, należało 
wykonać pracę monograficzną z  bibliografii lub sporządzić stan badań dotyczących wybrane‑
go autora. Por. J. Spytkowski: Studium historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim 
w  latach 1910–1945. W: Dzieje katedry historii literatury polskiej w  Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Zarys monograficzny. Księga zbior. pod red. T. Ulewicza ; oprac. M. Chamcówna, K. Lewicki, 
F. Bielak, J. Kijas, J. Spytkowski, T. Ulewicz. Kraków 1966, s. 225–228.
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3.2.2. Bibliografia jako narzędzie i wynik badań

Dla drugiej grupy teoretyków dyscypliną nauki łączącą różne aspekty wie‑
dzy o  książce była jedynie bibliologia. Bibliografia była natomiast traktowana 
jak narzędzie poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z  koniecznością 
rozwiązywania problemów księgoznawczych dotyczących przede wszystkim 
starej książki. Już w XIX wieku J.Ch. Brunet i J. Lelewel wskazali, że bibliografia 
nie jest nauką, a  jedynie metodą badań cennych i  rzadkich książek. W okresie 
II Rzeczypospolitej ten właśnie pogląd podzielał przede wszystkim K. Piekarski 
(1893–1944).

Badacz ten nie pozostawił po sobie wielu pism teoretycznych171, skupiając się 
na analizowaniu i opisywaniu rękopisów i starodruków, w tym inkunabułów172. 
Jako bibliolog nie rozpatrywał problemu bibliografii jako nauki, odróżniał ją jed‑
nak od księgoznawstwa173, ponieważ uznał, że stanowi wstępny, przygotowawczy 
etap prac badawczych, których przedmiotem lub źródłem jest książka174. Napisał 
nawet, że bibliografia

171 Por. np. H. Lipska: Bibliografia prac Kazimierza Piekarskiego. W: Studia nad książką 
poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 1951, s. 377–393. Swoje oryginalne poglą‑
dy na temat bibliografii wyraził w artykułach programowych: Książka w Polsce XV i XVI wieku 
z  1930 roku (który wygłosił podczas Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego, zorganizo‑
wanego przez Polską Akademię Umiejętności w  Krakowie) oraz Zadania bibliografii polskiej 
XVI  stulecia (który miał przedstawić na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich). K. Piekarski: 
Książka w Polsce wieku XV i XVI. W: Zjazd Naukowy im. J. Kochanowskiego. Sekcja Historyczno‑
 ‑Kulturalna. (Streszczenia referatów). Kraków 1930, s. 15; Idem: Książka w Polsce XV i XVI wieku. 
W: Kultura staropolska. Kraków 1932, s. 352–384; Idem: Zadania bibliografii polskiej XVI stulecia. 
W: IV  Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. 
Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 327–335.

172 Inkunabulistyka była dla niego niemal samodzielną umiejętnością, wyrosłą na pograni‑
czu bibliografii i historii kultury. K. Piekarski: Uwagi i uzupełnienia do katalogu inkunabułów 
mogilskich. „Exlibris” 1924, z. 5, s. 57.

173 K. Piekarski: Zadania bibliografii polskiej…, s. 330.
174 K. Piekarski: Książka w Polsce XV i XVI wieku…, s. 353; Idem: Zadania bibliografii pol‑

skiej…, s. 327. Zdaniem A. Kaweckiej ‑Gryczowej poglądy K. Piekarskiego na bibliologię i biblio‑
grafię były zbliżone do poglądów rosyjskiego bibliotekarza M.M. Lisowskiego. A. Gryczowa: 
Dzieło Kazimierza Piekarskiego. W: Studia nad książką…, s. 49. Por. też rozważania historyków 
literatury. K. Wojciechowski (1872–1924) napisał: „Badacz literatury bez bibliografii się nie obej‑
dzie, od niej rozpoczyna, albo w pewnych wypadkach sam ją musi stworzyć, nim przystąpi do 
badań”. Bibliografia była niezbędnym elementem jego warsztatu naukowego. K. Wojciechowski: 
Uwagi wstępne do badań nad nowszą literaturą polską. Z rękopisu pośmiertnego. Lwów ; Warsza‑
wa 1926, s. 7–8. K. Troczyński (1906–1942), krytycznie oceniając historię literatury jako naukę, 
stwierdził, że bibliografia ułatwia budowanie podstaw uprawianej przez niego dziedziny, choć 
„Przedmiot […] tej nauki nie jest jednorodny i  nie stanowi zamkniętej i  wyodrębnionej klasy 
faktów, ale jest mieszaniną i chaosem zjawisk, rozmaitej rzeczowej i systematycznej przynależno‑
ści. I otóż właśnie okazało się, że jeżeli chodzi o charakter specjalny przedmiotu tej nauki, a więc 
o problematy ściśle literackie (estetyczne), jest ona w tym zakresie zupełnie bezsilna. Jest ona zlep‑
kiem faktów i sądów z bibliografii, biografii, psychologii, historii politycznej, socjologii, etnografii 
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nie jest i nie może się stać ową autonomiczną dyscypliną naukową, któ‑
rej potrzebę [opisu dziedziny nauki o  książce  – A.G.] wysuwam. Nie 
stawia bowiem problemów, lecz jedynie rejestruje, opisuje i  systematy‑
zuje książki175. A czyni to nie sub specie mających nastąpić rozważań nad 
książką jako zjawiskiem życia zbiorowego, lecz jedynie celem praktycz‑
nego jej udostępnienia dla badań czy zajęć jakiegokolwiek rodzaju. Nie‑
mniej postulatem, który bibliografii postawić należy, jest uwzględnienie 
w jej opisowym i systematyzacyjnym schemacie także tych momentów, 
jakie przy badaniu książki mają wielką wagę176. 

Nie przypisał zatem bibliografii własnych problemów badawczych, a  jej cele 
i  zadania wynikały tylko i wyłącznie z potrzeb zaistniałych w obrębie rozmai‑ 
tych obszarów wiedzy. Została sprowadzona do poziomu pomocniczej, ale 
nie do końca technicznej umiejętności. Tym samym zawężone zostało jej 
pole badawcze, stała się, jak w  przedrewolucyjnej Rosji, sprawnością czy też 
biegłością zestawiania danych oraz działaniami prowadzącymi do stworzenia 
opisu bibliograficznego177, w  którym należało uwzględnić książkę w  trojakim 
znaczeniu. Także i  w  tych poglądach K. Piekarski był bliski teorii rosyjskiej 
i  radzieckiej, jako że przedmiotem ewidencji uczynił wydanie, konkretny eg‑
zemplarz z cechami indywidualnymi, czyli nabytymi, a przede wszystkim tekst 
przynoszący treść178. Tak jak inni polscy teoretycy zwrócił uwagę na problemy 
opisu bibliograficznego orientującego w  treści książki179. Problemu analizy 
treściowej nie rozwinął, zaznaczył jednak, jak ważną funkcją książki jest jej 
zawartość. Określenie zawartości w opisie bibliograficznym szesnastowiecznych, 
rzadkich druków, stanowiących przedmiot jego wnikliwych analiz, było czymś 
niezmiernie istotnym. Zdawał sobie przy tym sprawę z problematyczności uję‑
cia treści dokumentu  – nie można było tego uczynić w  sposób schematyczny, 
„gdyż istnieje tylko w psychikach autora i czytelnika”180. Postulował zatem – jak 

i  historii kultury, ale w  żadnym razie nie jest tym, czym być powinna ze względu na swą na‑
zwę, to jest historią literatury, jako odrębnego jednorodnego świata faktów”. Więcej miejsca sa‑
mej bibliografii nie poświęcił, gdyż ułatwiała ona jedynie zbieranie danych, a tym samym prace 
badawcze. Odpowiadała za czynności wstępne do działań metodologicznych krytyki literatury. 
K. Troczyński: Rozprawa o krytyce literackiej. Zarys teorii. Poznań 1931, s. 12, 30–31.

175 W. Borowy widział w  tym stwierdzeniu wyraźne nawiązanie do teorii bibliografii J. Le‑
lewela i  do działań praktycznych podjętych przez J.A. Załuskiego. W. Borowy: Wspomnienie 
o Kazimierzu Piekarskim. W: Idem: Studia i rozprawy. T. 2. Wrocław 1952, s. 322.

176 K. Piekarski: Książka w Polsce XV i XVI wieku…, s. 353.
177 K. Piekarski był jednym z  nielicznych w  dwudziestoleciu międzywojennym teoretyków 

opisu bibliograficznego. 
178 K. Piekarski: Zadania bibliografii polskiej…, s. 330–331.
179 Ibidem, s. 331. Istotne było, by bibliograf skupił się nie tylko na rejestracji jednostek wy‑

dawniczych, z zawierzeniem tytułowi jako nośnikowi informacji o treści dokumentu.
180 Ibidem.
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S. Vrtel ‑Wierczyński i  J. Muszkowski  – podawanie informacji na temat treści 
dokumentów w sposób orientacyjny, ale za to dokładne identyfikowanie tekstu 
(jego odmian, wariantów, przeróbek, przekładów). Ten odpowiednio skonstruo‑
wany opis bibliograficzny, będący rejestrem cech tekstu, wydania i egzemplarza, 
miał służyć badaczom do zgłębiania dziejów kultury181.

Z  przemyśleń K. Piekarskiego wyłania się zatem obraz bibliografii ujaw‑
niającej w  opisie kompleksowy wykaz cech książki, bez względu na jej formę 
i  sposób funkcjonowania w  społeczeństwie. Cecha opisowa i  – podkreślana 
bardzo wyraźnie  – systematyzacyjna182 tej metody zbierania materiału badaw‑
czego183 sprawiła, że bibliografia miała stanowić wartościowy element warsztatu 
naukowego, z uwzględnieniem czynników materialnych i psychicznych książek, 
ich funkcji społecznych i  kulturalnych, ukazujący je jako całość, wraz z  mate‑
riałem, na którym zapisana była treść, z  oprawą, zapiskami proweniencyjny‑ 
mi itp.184 Użyteczność bibliografii polegała na ustaleniach dotyczących książki 
jako konglomeratu cech wrodzonych i  nabytych, formalnych i  treściowych, 
utrwaleniu ich oraz informowaniu o  tych osiągnięciach badaczy obiektów kul‑
tury piśmienniczej.

Bazując na pozostawionych przez K. Piekarskiego tekstach, trzeba stwierdzić, 
że w  jego ujęciu bibliografia miała być użyteczna w poczynaniach naukowych. 
W  tym poglądzie autor Książki w  Polsce… nie różnił się więc od S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego, J. Rulikowskiego, J. Muszkowskiego i  L. Bykowskiego oraz 
historyków i teoretyków literatury, dla których bibliografia była nauką pomocni‑
czą mającą dostarczyć odpowiedniej jakości materiał do dalszych analiz skutku‑
jących opisem funkcji książki w społeczeństwie. Także L. Bernacki (1882–1939) 
w wykładzie habilitacyjnym dał obraz bibliografii jako dziedziny blisko związanej 
z postępami badawczymi dziejów książki i drukarstwa. W Rozwoju i zadaniach 

181 Rozróżnienie to ujawnili w XIX wieku np. J. Lelewel i J. Muczkowski, dla których elemen‑
tami składającymi się na bibliografię były: grafika, drukarstwo i bibliotekarstwo, w zależności od 
przedmiotu ich zainteresowania.

182 Napisał: „w  zakres jej zadań wchodzi opis i  systematyka typograficznych cech książki 
i  dla celów własnych, i  jako materiał przygotowywany dla księgoznawcy oraz badacza sztuki, 
jeżeli idzie o książkową grafikę artystyczną”. Ibidem, s. 332.

183 Również J. Grycz uznawał bibliografię za metodę zbierania źródeł, krytycznie oceniając 
stan opracowania bibliograficznego starych druków i  pisząc na marginesie stworzonego przez 
K. Piekarskiego Katalogu Biblioteki Kórnickiej (T. 1, Polonica XVI ‑go wieku. Cz. 1. Kraków 1929): 
„Dotychczasowe bowiem inwentarze i  katalogi nie dają całkowitego i  nowoczesnym metodom 
pracy naukowej odpowiadającego wykazu”. Ten pogląd podzielał inny badacz dziejów kultu‑
ry, w  tym książki, J. Ptaśnik, który stwierdził, że bibliografia służy do rewizji dziejów drukar‑
stwa w Polsce, zwłaszcza wieków XV i XVI, oraz dostarcza materiału do badań historii książki. 
J. Ptaśnik: Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum. Leopoli [Lwów] 1922, s. 3–5; J. Grycz: 
[Biblioteka Kórnicka]: W: K. Piekarski: Katalog Biblioteki Kórnickiej. T. 1, Polonica XVI ‑go wie‑
ku. Cz. 1. Kraków 1929, s. V.

184 K. Piekarski: Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. Seria pierwsza. Kraków 1925, 
s. 7–8. Por. też W. Borowy: Wspomnienie. W: Studia nad książką…, s. 25.
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bibliografii polskiej zaprezentował dzieje bibliografii praktycznej, uwzględniając 
zmiany metod stosowanych podczas bibliografowania oraz inwentaryzowania 
zasobów bibliotecznych (w  drukowanych katalogach). Powiązał prace biblio‑
graficzne z rozkwitem drukarstwa i poszukiwaniem najstarszej książki polskiej, 
„Staraliśmy się potrącić w  uwagach naszych o  najważniejsze i  najgłośniejsze 
momenty z  rozwoju naszej bibliografii, związanej wszędzie i  zawsze, przede 
wszystkim z  dziejami drukarstwa”185. Bibliografia w  jego rozważaniach jawiła 
się również jako wstępny, przygotowawczy etap prac polegających na badaniu 
zbiorów archiwalnych i  rękopiśmiennych XV i  XVI wieku w  celu stworzenia 
stosownych katalogów inkunabułów polskich. W następnej kolejności konieczne 
było sporządzenie notatek o drukach na podstawie inwentarzy oraz porównania 
druków. L. Bernacki  – podobnie jak K. Piekarski  – nie wykluczał opisu treści 
druku, zawierającego informacje o  genezie i  dziejach dzieła (nie tylko w  zna‑
czeniu bibliograficznym, ale też historycznoliterackim)186. Był zatem  – wzorem 
F.A. Eberta – zwolennikiem badania strony zewnętrznej i wewnętrznej druków 
w bibliografii. Opis bibliograficzny miał służyć do dalszych analiz, użytecznych 
w  badaniu np. dziejów introligatorstwa i  bibliotek, dziejów piśmiennictwa 
i sztuki polskiej.

Obaj bibliolodzy nie używali w  stosunku do bibliografii określenia „nauka 
pomocnicza”, ale zaklasyfikowali ją jako działania pomocnicze. Dowodem 
niech będą starania podjęte przez K. Piekarskiego przy opracowaniu monografii 
Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516. Chronologia druków i  zasobu 
typograficznego (Kraków 1926), a  przede wszystkim Bibliografia dzieł Jana Ko‑
chanowskiego. Wiek XVI i  XVII (Kraków 1930; wyd. 2 rozsz., Kraków 1934). 
Bibliografia, zwłaszcza bibliografia naukowa, jako narzędzie wspierające naukę 
w wymiarze praktycznym, także naukę o książce i historię piśmiennictwa, przy‑
czyniła się do postępu naukowego. Tego rodzaju bibliografia nie miała charak‑
teru prymarnej rejestracji, ale „powinna stanowić także jej opracowanie, które 
by pozwoliło uczonemu przystąpić do odpowiedzi na problemy, bez uprzedniego 
uzupełniania materiału niedostatecznie przez bibliografa przygotowanego”187. 

Poglądy utożsamiające bibliografię z  użyteczną metodą opracowania ma‑
teriału służącego do dalszych analiz były bliskie teorii anglo ‑amerykańskiej. 
K. Piekarski nie odwoływał się do niej, ale jako historykowi książki i praktykowi 
bibliografii bliskie mu były zastosowania critical bibliography, analytical biblio‑

185 L. Bernacki: Rozwój i zadania bibliografii polskiej. W: K. Lewicki: Habilitacja Ludwika 
Bernackiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Materiały do dziejów nauczania bibliografii w Polsce. 
„Ze Skarbca Kultury” 1953, z. 2 (5), s. 49.

186 Ibidem, s. 49–50.
187 K. Piekarski: Zadania bibliografii polskiej…, s. 329. O  niedostatecznie szczegółowych 

opisach bibliograficznych wspomniał też K. Świerkowski. K. Świerkowski: Bibliotekarstwo a bi‑
bliografia czasopism polskich. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–
2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 315.
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graphy (wraz z  historical bibliography), które objęły badania natury fizycznej 
książek. Sam oddzielił zadania bibliologa od powinności bibliografa. Ten drugi 
miał być zręcznym kompilatorem opisów bibliograficznych, a ten pierwszy, czyli 
badacz dziejów książki, dostarczał mu faktów w  postaci odkryć188. Bibliograf, 
pełniąc funkcje pomocnicze wobec badaczy materii książkowej, musiał wspo‑
magać się wynikami analiz historyków sztuki typograficznej. To stwierdzenie – 
logiczne i  jasne  – niesie ze sobą problem właściwej oceny i  skomentowania 
przemyśleń K. Piekarskiego na temat bibliografii. Jeśli bowiem badacz podej‑
mował równocześnie szereg działań i analiz jako bibliograf i bibliolog – tak jak 
autor Zadań bibliografii polskiej…  – to trudno wytyczyć granicę między jego 
poczynaniami. Niełatwo określić zadania przynależne bibliografii w rozumieniu 
wstępnego etapu badawczego, niepozbawionego celów naukowych, oraz zadania 
przynależne bibliologii jako nauce. 

W kwestii analiz piśmiennictwa starodrucznego obie dziedziny były ze sobą 
bardzo mocno związane. K. Piekarskiemu bliski był postulat połączenia wiedzy 
o  dziejach książki i  o  osobach z  nimi związanych, instytucji i  mechanizmów 
ułatwiających produkcję (polska bibliologia historyczna)189, ze źródłem, które 
umożliwiało to badanie. Źródło to pozostało jednak w jego dociekaniach jedynie 
bazą, nieodzowną, ale pozbawioną własnej problematyki.

Oryginalność poglądów K. Piekarskiego na tle teorii bibliografii II Rzeczy‑
pospolitej polegała na tym, że przyjął on, iż bibliografia nie jest nauką. Inni 
teoretycy, traktujący bibliografię przynajmniej jako naukę pomocniczą, uzna‑
wali samodzielność bibliografii albo wyraźnie tego nie zaznaczyli. K. Piekarski 
i L. Bernacki nie wskazali także miejsca bibliografii w obrębie bibliologii, chociaż 
dla badaczy książki była metodą inwentaryzacji źródeł. Opis bibliograficzny sam 
w sobie był według nich jedynie elementarną czynnością naukową (K. Piekarski 
podkreślił nawet podobieństwo tej pracy do pracy bibliotekarskiej), systematyka 
książek dawała natomiast „pierwsze wyjaśnienia naukowe”, by bibliolog mógł 
otrzymać „półprodukt badawczy”. To, w  czym S. Vrtel ‑Wierczyński upatrywał 

188 Charakteryzując problemy opisu jednostki wydawniczej, K. Piekarski uznał, że zadaniem 
bibliografii jest nie tylko opisanie, ale też umieszczenie jednostki opisu w  „określonym czasie, 
przestrzeni, środowisku”. Stąd też wynikała potrzeba badania postaci typograficznej. Tu pomocą 
bibliografom mieli służyć badacze drukarstwa. Z kolei przy opisie jednostki indywidualnej teo‑
retyk zalecił podawanie cech swoistych dla egzemplarza, a więc proweniencji, not, glos, tekstów 
towarzyszących, opraw, stanu zachowania – takie opisy bibliograficzne miały być pomocne ba‑
daczom dziejów książki (handel, konsumpcja, czytelnictwo), dziejów piśmiennictwa (dedykacje 
autorskie) i dziejów kultury materialnej (oprawy i ich zdobnictwo).

189 Por. R.B. Stokes: Bibliography. W: Encyclopedia of Library and Information Science. Ed. 
A. Kent and H. Lancour. Vol. 2, Associat. to Book World. New York ; London 1969, p. 413–418; 
Idem: The function of bibliography. 2nd ed. Aldershot 1982, p. 17–155; R.B. Harmon: Elements of 
bibliography: a  simplified approach. Metuchen ; London 1989, p. 47–91. Por. też A. Nowak: Bi‑
bliografia a katalog – dyskusja o pojęciach i terminach. Historyczny zarys problematyki. „Przegląd 
Biblioteczny” R. 84, z. 1 (2016), s. 7–9, 13–16.
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samodzielności naukowej bibliografii, dla K. Piekarskiego było jedynie „uzna‑
niem celowości usamodzielnienia pracy bibliograficznej”190. 

Bibliografia zaistniała zatem w  piśmiennictwie naukowym jako narzędzie 
inwentaryzacji zasobów, umożliwiające poznanie dziejów książki (w  tym np. 
drukarstwa i  introligatorstwa). Wynikiem działalności bibliografa był wysokiej 
jakości spis bibliograficzny. Dla części badaczy nie była więc przedmiotem teo‑
retycznym, stanowiąc praktyczne zastosowanie i metodę opracowania źródeł dla 
innych dziedzin wiedzy. W  Encyklopedii powszechnej Ultima Thule (Warszawa 
1928), przygotowanej pod kierunkiem Stanisława Franciszka Michalskiego, 
pojęcie bibliografii utożsamiono właśnie wyłącznie z  czynnością inwentaryzo‑
wania, czyli metodycznego spisywania książek191. Wąską definicję bibliografii 
podał w  1933 roku J. Muszkowski, posiadający znaczny dorobek teoretyczny, 
praktyczny i  dydaktyczny w  tym zakresie. Takie podejście do zdefiniowania 
terminu „bibliografia” może tłumaczyć odbiorca, do którego kompendium Świat 
i  życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i  kultury było skierowane, 
a mianowicie młodszy czytelnik. J. Muszkowski ograniczył pojęcie bibliografii do 
metody zbierania źródeł potrzebnych w  pracy naukowej. Zadaniem bibliografii 
było umożliwienie opisu cech zewnętrznych książek, a  więc tworzenie opisów 
bibliograficznych, podczas gdy inne dziedziny wiedzy i umiejętności miały badać 
stronę wewnętrzną – treść, wartość naukową, literacką i formę pisarską książek192. 

Tak więc dla części bibliologów bibliografia była narzędziem mającym 
umożliwić poznanie cech książek. Obejmowała działania łączące ją z wynikami 
pracy historyka książki, badacza dziejów drukarstwa, introligatorstwa czy 
iluminatorstwa (analiza typograficzna wspomagana innymi metodami badań, 
także pochodzącymi z  historii i  filologii). Jako metodę gromadzenia danych 
i  ich porządkowania opisywał bibliografię, ograniczając jej zakres, Z. Mocarski 
(1894–1941). Utożsamił ją, zgodnie z  etymologią, z  produktem działań biblio‑
grafa, a  więc ze spisem bibliograficznym193. W  ścisłym znaczeniu tego słowa 
bibliografia był to „umiejętny, na stałych a  jednolitych zasadach oparty i  upo‑
rządkowany spis druków bądź książek, bądź rozpraw i utworów, mieszczących 
się w wydawnictwach zbiorowych i w czasopismach”194. Bibliografia była wyka‑
zem dokumentów również dla A. Drogoszewskiego (1863–1943). 

190 K. Piekarski: Zadania bibliografii polskiej…, s. 335.
191 Mogło być chronologiczne, systematyczne lub alfabetyczne. Bibliografia. W: Encyklopedia 

powszechna Ultima Thule. Pod red. S.F. Michalskiego. T. 2, (Bhagavadgita  – Delboeuf). War‑
szawa 1928, s. 20. 

192 J. Muszkowski: Bibliografia. W: Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy 
i  kultury. T. 1, A–D. Red. nacz. Z. Łempicki ; red. A. Chorowiczowa. Lwów ; Warszawa 1933, 
szp. 671.

193 Również w M. Arcta nowoczesnej encyklopedii ilustrowanej : A–Z (Warszawa 1937) biblio‑
grafię utożsamiono jedynie z  wykazem dzieł, podaniem ich autorów i  wydawców. Bibliografia. 
W: M. Arcta nowoczesna encyklopedia ilustrowana : A–Z. Warszawa 1937, szp. 124. 

194 A. Drogoszewski: W sprawie bieżącej…, s. 57.
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Terminowi „bibliografia” nie przypisano więc obszernego zakresu, ale uży‑
wano zgodnie ze źródłosłowem: „Prace specjalne, odpowiadające na pytania, 
co jest w  danym zakresie napisane nazywamy bibliografiami”195. Z. Mocarski 
upatrywał wartości bibliografii (w rozumieniu bibliografii ogólnej) w jej możli‑
wościach informacyjnych (obejmujących produkcję drukarską narodu, państwa, 
miasta czy części świata). Tym samym miała odpowiadać na pytania o wielkość 
(ilość) zapisanej myśli ludzkiej, odgrywając ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. 
Nietrudno się tu dopatrzeć celów statystycznych. Mimo to w rozumieniu autora 
Wstępu do bibliografii pozostała praktycznym spisem i  statystycznym obrazem 
piśmiennictwa. 

Statystyczny wymiar bibliografii wskazał również K. Dobrowolski (1894–
1987)196, pozostający pod wpływem poglądów M. Rulikowskiego, zwolennik 
metody integralnej, a więc łączącej zadania historyka i  socjologa. Podobnie jak 
M. Rulikowskiego, J. Muszkowskiego i  L. Bykowskiego, interesowała go nie 
tyle bibliografia, ile nowa dziedzina, bibliologia, której schemat zaprezentował 
w  referacie Zagadnienie nauki o  książce na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich 
w 1936 roku. Stworzył wówczas oryginalny opis dziedziny zajmującej się książką 
(jego celem nie było rozstrzyganie, czy to już nauka, czy wiedza, na którą składa 
się kompleks wielu nauk i problemów). W obrębie tego zespołu różnych dziedzin 
wchodzących w skład tytułowej nauki o książce, służących odmiennym celom, 
posługujących się odrębnymi metodami, które połączył przedmiot badań – czyli 
książka  – umieścił bibliografię. W  schemacie, nazwanym przez niego „zagad‑
nieniami dotyczącymi książki”197, bibliografię i statystykę umiejscowił wspólnie 
w  obrębie kwestii rejestracyjnych, przypisując im tym samym jednoznacznie 
funkcje (A.M. Łowiagin również umieścił te dziedziny razem  – w  obrębie 
morfologii książki). Zakres bibliografii, zdefiniowanej wąsko, jako praktyczne 
działania, obejmował ewidencjonowanie książek, ich opisywanie i systematyzo‑
wanie według przyjętych kryteriów, także treściowych (bibliografia umożliwiała 
badaczom wnikanie w zawartość książek)198. 

195 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 17. Autor miał tu na myśli bibliografie dziedzin 
i zagadnień według współczesnego rozumienia.

196 Por. np. J. Muszkowski: Książka jako zjawisko społeczne. W: Studia nad książką…, s. 91–
92, 94–95.

197 Ujął w  nim zagadnienia związane z  produkcją książki, ekonomiczne, rejestracyjne, bi‑
bliotekoznawcze, prawne, socjologiczne (potraktowane najszerzej) oraz historię księgoznawstwa 
(tu także historię bibliografii, jak u  M. Rulikowskiego). K. Dobrowolski: Zagadnienie nauki 
o  książce. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. 
Referaty. Część druga  – Sekcja IV…, s. 10–14. Por. też A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej 
bibliologii. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” [T.] 6 (1970), s. 20–21.

198 W podsumowaniu artykułu stwierdził, że zespół zagadnień związanych z książką wyra‑
sta z różnych dziedzin nauki, wykorzystujących odmienne metody badawcze; zagadnienia te są 
przedmiotem szeregu dyscyplin naukowych, jednak nie wskazał ich. K. Dobrowolski: Zagad‑
nienie nauki…, s. 10–11, 14.
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K. Dobrowolski nie podjął problemu bibliografii jako nauki, nie określił, czym 
jest w swojej istocie, poza wskazaniem jej miejsca wśród „zagadnień dotyczących 
książki”, jako działań ograniczonych do rejestracji i  systematyki. Z  zakresu 
bibliografii, a  więc rejestru piśmienniczych dokonań ludzkości, wyłączone zo‑
stały problemy teoretyczne, ale dziedzina ta wzbogacała wiedzę o książce dzięki 
badaniu treści (bibliografia systematyczna). To oznaczało, że bibliografia pełniła 
istotne zadania w  obrębie formalnie nastawionej do książki wiedzy o  książce. 
W  pewien sposób nadawała rangę wiedzy o  książce, dzięki bibliografii można 
było zbadać dokument jako przedmiot materialny, ale i jako źródło informacji.

Ta grupa wypowiedzi skłania do zastanowienia się, czy ich autorzy  – poza 
K. Piekarskim – rzeczywiście używali pojęcia bibliografii w wąskim rozumieniu 
i stanowi to dowód ich kompletnych przemyśleń, czy też raczej były to jednost‑
kowe głosy na temat funkcji uprawianej przez nich praktycznej bibliografii. 
Brakuje szerszego kontekstu, większej liczby tekstów, które pozwoliłyby jedno‑
znacznie stwierdzić, jakie poglądy w istocie reprezentowali przywołani teoretycy.

3.3. Przedmiot i metody badań w bibliografii

Współcześnie przedmiotem bibliografii są bardzo szeroko pojęte doku‑
menty, obrazujące funkcjonowanie świata, zapisane na dowolnym nośniku, bez 
względu na intencje autorskie. W  okresie międzywojennym jako przedmiot 
bibliologii/bibliografii analizowano książkę w  jej dwu postaciach: rękopiśmien‑
nej i  drukowanej, przy czym nie było zgodności w  kwestii uznania obu form 
za przedmiot badań bibliograficznych. G. Schneider był przedstawicielem nurtu 
ograniczającego przedmiot bibliografii do ksiąg drukowanych199. Poglądu tego 
nie podzielali polscy200 i  anglo ‑amerykańscy201 teoretycy, co nie może dziwić, 
zważywszy na sformułowane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii cele 
bibliografii, bliskie polskiej bibliologii historycznej. W krajowych rozważaniach 
poświęconych temu problemowi uznano – w zasadzie zgodnie – że przedmiotem 
dziedziny są teksty zapisane ręcznie i drukowane. Z tego powodu więcej miejsca 
w  literaturze przedmiotu poświęcono wskazaniom konkretnych cech książki, 
istotnych dla bibliografii, i  tym samym stosowanym w  ich analizie metodom 
badań. Jak wspomniano we wstępie, metody bibliografii, zmieniały się przez lata, 

199 Także po II wojnie światowej w Niemczech nie było pełnej zgodności w sprawie rodzajów 
dokumentów rejestrowanych w  bibliografiach. E. Bartsch: Die Bibliographie. 2 durchgesehene 
Aufl. München ; London ; New York ; Paris 1989, s. 16.

200 S. Vrtel ‑Wierczyński za przedmiot bibliografii uznał rękopisy i  druki, co, zdaniem 
J. Muszkowskiego, było ważnym osiągnięciem autora, który powiązał powstanie bibliogra‑
fii z  księgami rękopiśmiennymi, a  nie jedynie z  drukowanymi. J. Muszkowski: Stefan Vrtel‑
 ‑Wierczyński…, s. 185. Por. też S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 82.

201 R. Stokes: Esdaile’s Manual…, p. 17.
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były udoskonalane i uszczegóławiane202. Te skodyfikowane „prawidła i  zasady” 
normowały „nowoczesną pracę bibliograficzną”203.

W  wypowiedziach i  pismach polskich teoretyków bibliografii stosunkowo 
rzadko pojawiały się kwestie dotyczące przedmiotu bibliografii (co mogło wyni‑
kać ze wspomnianej zgodności poglądów) i metod jego badania. Zastosowanie 
tych ostatnich można zauważyć w spisach bibliograficznych stojących na pogra‑
niczu bibliologii i bibliografii204. Te właśnie spisy bibliograficzne – L. Bernackiego, 
K. Badeckiego i K. Piekarskiego – były bliskie angielskiemu i amerykańskiemu 
rozumieniu bibliografii krytycznej, umożliwiającej badanie dziejów książki. 

Niewielka liczba wypowiedzi teoretycznych na temat przedmiotu i  metod 
badawczych nie oznacza jednak braku zainteresowania sprawą uporządkowania 
terminologii dotyczącej przede wszystkim poszczególnych typów dokumentów. 
W  piśmiennictwie z  zakresu bibliotekarstwa rozważano pojęcie wydawnictw 
ciągłych i  zbiorów specjalnych, a  w  bibliologicznym  – wydawnictw zwartych. 
Przykładowo podczas III Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w  1932 roku S. Vrtel‑
 ‑Wierczyński wygłosił referat Polityka biblioteczna w zakresie czasopism nauko‑
wych205. Cztery lata później, na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich temat ten 
podjęli: Jan Baumgart (Organizacja oddziałów czasopism w bibliotekach nauko‑
wych206) oraz Adam Bar (W sprawie centralnego katalogu czasopism polskich207). 

202 Por. np. G.W. Cole: Bibliographical method. W: Primo Congresso Mondiale delle Biblio‑
teche e di Bibliografia, Roma – Venezia 15–30 giugno MCXXIX – A. VII Atti pubblicati a cura del 
Ministero Della Educazione Nazionale (Direzione Generale delle Accademie a Biblioteche). Vol. 2, 
Memorie e Comunicazioni [1]. Roma 1931, s. 282–288. 

203 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 68.
204 Zdaniem J. Muszkowskiego polscy badacze w  okresie dwudziestolecia reprezentowali 

trzy podejścia/metody badawcze: metodę archiwalną, stosowaną przez J. Ptaśnika i jego uczenni‑
ce (A. Jędrzejowską, M. Wojciechowską); metodę typograficzną, stosowaną przez L. Bernackiego; 
oraz połączenie tych dwóch metod, co zaproponował K. Piekarski. Po II wojnie światowej me‑
todę typograficzną udoskonalił K. Budzyk, a analizy kontynuowała M. Cytowska. J. Muszkow‑
ski: Życie książki…, s. 70. Por. też K. Budzyk: Wiadomości o książce. Warszawa 1961, s. 157–159; 
H. Bułhak: Metoda typograficzna w badaniach nad dawną książką. Uwagi i refleksje. „Biuletyn 
Poligraficzny” 1977 nr 2, s. 37–52; B. Bieńkowska: Metody bibliologiczne w  badaniach dziejów 
nauki. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 29, nr 2 (1989), s. 337–338; H. Bułhak: Analiza 
typograficzna jako metoda księgoznawcza w  badaniach nad dawną książką. W: Prace badawcze 
i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych książek i dokumentów. Materiały z seminarium 
polsko ‑radzieckiego Warszawa 8–10 października 1985. Red. nauk. H. Bułhak, J.Z.  Lichański. 
Warszawa 1991, s. 40–48. 

205 S. Vrtel ‑Wierczyński: Polityka biblioteczna w zakresie czasopism naukowych (streszcze‑
nie referatu). „Przegląd Biblioteczny” R. 6, z. 3 (1932), s. 128–131.

206 J. Baumgart: Organizacja oddziałów czasopism w bibliotekach naukowych. W: IV Zjazd 
Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – 
Sekcja I–III…, s. 129.

207 A. Bar: W  sprawie centralnego katalogu czasopism polskich. W: IV Zjazd Bibliotekarzy 
Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, 
s. 301–312.
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Definicje różnych typów dokumentów przygotował w  instrukcji katalogowania 
alfabetycznego Józef Grycz208. Najważniejszą publikacją międzywojnia prezentu‑
jącą problem wydawnictw ciągłych były przeprowadzone na gruncie bibliotekar‑
stwa rozważania teoretyczne M. Dzikowskiego209. Bibliotekarze praktycy dzielili 
się swoimi doświadczeniami z  pracy ze zbiorami specjalnymi (organizacja 
działów, opracowanie i  przechowywanie), co prawda, nie podając definicji, ale 
wymieniając rodzaje dokumentów zaliczanych do zbiorów rękopiśmiennych 
(rękopisy biblioteczne i  archiwalne)210, ikonograficznych (np. sztychy, ryciny, 
rysunki oryginalne, reprodukcje, wydawnictwa albumowe, portrety, widoki  – 
mające niejednokrotnie charakter zbiorów muzealnych)211 i  kartograficznych 
(atlasy, mapy rękopiśmienne i  drukowane, globusy, plany majątkowe, plany 
osiedli, miast, dzielnic)212. 

Bibliolodzy prowadzili analizy dotyczące materialnego oblicza oraz zawar‑
tości książki (M.  Rulikowski213, J. Muszkowski214 i  A. Łysakowski215). Repre‑
zentowali stanowisko, że przedmiotem bibliologii jako nauki humanistycznej 
jest książka  – pojęcie wieloznaczne i  złożone216. Jedną z  najwcześniejszych

208 J. Grycz: Przepisy katalogowania alfabetycznego. Projekt. Warszawa 1930, s. 5.
209 M. Dzikowski: Definicja „czasopisma” w bibliotekarstwie. „Przegląd Biblioteczny” R. 2, 

z. 1 (1928), s. 16, 31–33. Pierwotnie wygłosił referat pod tym samym tytułem podczas zebrania 
w Kole Wileńskim w 1926 roku.

210 K. Buczek: Zbiory rękopisów polskich bibliotek naukowych (zagadnienia i  dezyderaty). 
W:  IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. 
Część pierwsza  – Sekcja I–III…, s. 69–85; H. Więckowska: Scalanie zbiorów rękopiśmiennych 
w  bibliotekach. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 
roku. Referaty. Część pierwsza  – Sekcja I–III…, s. 149–159. Z  kolei A. Birkenmajer przedstawił 
zagadnienie rękopisów z  punktu widzenia historyka książki, traktując je jak przedmiot badań 
księgoznawczych: A. Birkenmajer: Książka rękopiśmienna. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich 
w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część druga – Sekcja IV…, s. 17–36.

211 S.M. Sawicka: Organizacja zbiorów graficznych w bibliotekach polskich. W: IV Zjazd Bi‑
bliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – 
Sekcja I–III…, s. 87–101.

212 M. Dzikowski: Organizacja oddziałów kartograficznych w  bibliotekach naukowych. 
W:  IV  Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. 
Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 103–126.

213 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 33–43.
214 J. Muszkowski: Ogólna nauka o książce…
215 A. Łysakowski: O przedmiocie i zadaniach bibliologii. W: Idem: [Referaty i odczyty]. Rps. 

maszyn. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 10549 IV, k. 290.
216 A. Łysakowski: Jak powstaje książka i  jak umiera. „Przegląd Oświatowy” R. 24, nr 6 

(1929), s. 169–175 czy rękopiśmienne zapiski: A. Łysakowski: O wartości ksiąg. W: Idem: [Refe‑
raty i  odczyty]…, k.  87–95 [referat wygłoszony 24 lutego 1927 roku podczas Akademii Książki 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie]; A. Łysakowski: O wynalazku książki. W: Idem: [Re‑
feraty i odczyty]…, k. 131–141 [odczyt w wileńskim radio 21 sierpnia 1931 roku]; A. Łysakowski: 
Książka – zwierciadłem kultury. W: Idem: [Referaty i odczyty]…, k. 146–155 [odczyt w wileńskim 
radio 7 stycznia 1933 roku]; A. Łysakowski: O  przedmiocie i  zadaniach…, k. 282–317 [referat 
w Wileńskim Towarzystwie Filozoficznym 13 lutego 1937 roku].
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definicji przedmiotu bibliologii zamieścił Z.  Mocarski we Wstępie do biblio‑
grafii217.

Ustalenia dotyczące przedmiotu bibliografii pojawiły się przede wszystkim 
w projektach, potem w kolejnych rozporządzeniach w sprawie egzemplarzy obo‑
wiązkowych. Określiły one podstawy organizacji działalności bibliograficznej 
(np. bibliografii narodowej, regionalnej). Wskazano w  nich typy dokumentów 
będących obiektem samych zapisów prawnych, a jednocześnie źródłem przygo‑
towania spisów bibliograficznych. W  Projekcie ustawy o  egzemplarzu obowiąz‑
kowym druków (Lwów 1922), opracowanym przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, 
wymienione zostały dwa rodzaje dokumentów nazwanych egzemplarzami 
obowiązkowymi: książki i czasopisma218.

Przedmiotem aktów prawnych mówiących o  nieodpłatnym dostarczaniu 
egzemplarzy bibliotecznych były jedynie  – co oczywiste  – druki. W  pierwszej 
części Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 10 maja 1927 r. 
o prawie prasowym znalazły się krótkie definicje druków, czyli wytworów gra‑
ficznych, odbitych sposobem mechanicznym lub chemicznym; oraz czasopism, 
przez które rozumiano druki nie tworzące zamkniętej całości, lecz ukazujące się 
przynajmniej raz na trzy miesiące oraz w sposób nieregularny. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej… dotyczyło druków przeznaczonych do rozpo‑
wszechniania, z  wyjątkiem papierów wartościowych, druków przeznaczonych 

217 Był zwolennikiem koncepcji uznającej za przedmiot bibliologii książkę jako wytwór ma‑
terialny. To samo techniczne podejście do książki można odnaleźć u  M. Rulikowskiego, który 
upatrywał istoty książki w znaczeniu ścisłym, czyli materialnym. 

218 Także M.M. Lisowski za przedmiot bibliologii, której częścią była bibliografia, uznawał 
dwa rodzaje dokumentów: właściwe książki, czyli takie, które ukazują się w  dowolnych termi‑
nach; oraz wydania periodyczne (czasopisma i  gazety), publikowane w  określonych odstępach 
czasu (stąd nauka o czasopiśmiennictwie). M.N. Lisowski: Księgoznawstwo – przedmiot i zada‑
nia (fragmenty). „Studia o Książce” T. 4 (1973), s. 199. A. Łysakowski analizował pojęcia książki 
i  czasopisma w  kontekście bibliotekarskim. Książka była dla niego dziełem lub zbiorem dzieł 
w oznaczonym wydaniu, absolutną jednostką bibliograficzną, pojęciem szerokim, obejmującym 
zarówno wydawnictwa zwarte, jak i  ciągłe. Rozróżniając pojęcia samoistności piśmienniczej 
i  wydawniczej, stwierdził, że tekst jest samoistny piśmienniczo, gdy jego treść stanowi „naj‑
mniejszą całość myślową dla siebie”. Była to zatem jednostka piśmiennicza, jeden utwór, najpierw 
w postaci rękopiśmiennej, potem publikowanej. Samoistne wydawniczo były z kolei druki stano‑
wiące „najmniejszą odrębną całość fizyczną”, np. jeden tom, mający swoją tytulaturę i „wygląd”. 
Wprowadził typologię książek w znaczeniu ogólnym, przez które rozumiał publikacje samoistne. 
Zaliczył do nich książki w znaczeniu szczegółowym (czyli wydawnictwa zwarte) oraz publikacje 
ciągłe (czyli wydawnictwa ciągłe). Książki następnie podzielił na wydania osobne, czyli dzie‑
ła (jednostkowe, wspólne, zbiorowe), oraz wydania zbiorowe (pisał też o  dziełach pośrednich, 
zwanych wspólnymi, autorstwa dwóch lub trzech osób). Wśród publikacji ciągłych wyróżnił na‑
tomiast czasopisma i wydawnictwa, do których zaliczył wydawnictwa zbiorowe i seryjne. A. Ły‑
sakowski: O terminologię instrukcji katalogowania alfabetycznego. „Przegląd Biblioteczny” R. 5, 
z. 1 (1931), s. 2–3.
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do użytku domowego, towarzyskiego, dla przemysłu, handlu i  druków zawo‑
dowych. Wyłączono spośród nich także utwory muzyczne bez tekstu słownego 
oraz druki artystyczne mające charakter oryginałów. Rozporządzeniem Ministra 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego w  porozumieniu z  Ministrem 
Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. w  sprawie bezpłatnego dostarczania 
druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji zmieniono jedynie zapisy 
mówiące o  innych formach dokumentów będących przedmiotem działalności 
bibliograficznej – utwory muzyczne bez tekstu słownego oraz druki artystyczne 
miały być jednak objęte obowiązkiem dostarczania do bibliotek. Żadnych 
zmian w  kwestii przekazywania egzemplarzy bibliotecznych nie wprowadzono 
w Ustawie z dnia 18 marca 1932 r. o bezpłatnym dostarczaniu druków dla celów 
bibliotecznych i urzędowej rejestracji, nadal wskazując druk jako przedmiot aktu 
prawnego. Nie zmieniła się jego definicja, jedynie do materiałów wyłączonych 
z  obowiązku dostarczania dodano druki ogłaszane przez władze wojskowe 
w  zakresie ich działania. Tak więc przedmiotem bibliografii w  świetle prawa 
były książki, czasopisma i  inne wydawnictwa ciągłe, ponadto druki muzyczne 
i artystyczne.

Na gruncie teorii o  przedmiocie bibliografii bodajże jako pierwszy wypo‑
wiadał się S. Vrtel ‑Wierczyński – w 1923 roku wygłosił wykład habilitacyjny na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie219 oraz opublikował pracę Bibliogra‑
fia. Jej istota, przedmiot i  początki220. W  wykładzie habilitacyjnym, w  definicji 
samej bibliografii określił jej przedmiot  – obejmował on książkę drukowaną, 
jak i  pisaną, pojedynczą, ale też jej zbiory, czyli biblioteki221. W  opracowaniu 
książkowym rozwinął temat przedmiotu badań bibliografa oraz zawęził to pole 
badawcze. Przede wszystkim wskazał niejednoznaczność terminu „książka”, na 
którą składały się: forma fizyczna (dzieło pisane lub drukowane, tom/wolumen 
jakiegoś dzieła, dzieło wielotomowe) oraz wewnętrzna, abstrakcyjna zawartość, 
czyli myśli podane za pośrednictwem książki. W  znaczeniu bibliograficznym 
nazwał książką

przedmiot, o  pewnej, ogólnie przyjętej postaci i  formie, składający się 
zazwyczaj z większej ilości kartek, pokrytych pismem lub drukiem, jako 
wyrazem zewnętrznym pewnej treści duchowej, wykonanych z  podat‑
nego, specjalnie na ten cel przeznaczonego materiału (papier, pergamin), 
a ujętych sposobem technicznym w jedność i całość222. 

219 S. Vrtel ‑Wierczyński: Rzut oka na rozwój bibliografii…, s. [1].
220 Kilkanaście lat po swoim wykładzie habilitacyjnym zajął się analizą książki z punktu wi‑

dzenia bibliognozji/bibliologii. S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i metody…, s. 647.
221 Jak już wcześniej wskazano, była to tak naprawdę definicja bibliologii.
222 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 65.
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Dla K. Piekarskiego przedmiotem bibliografii również była książka, która 
interesowała go jako tekst, a nie jedynie druk223. Stąd też

książką nazwać należy wszelki tekst utrwalony graficznie, przeznaczony 
do swobodnego rozpowszechniania przez powielenie, lub faktycznie po‑
wielony i rozpowszechniony, bez względu na sposób powielenia i zasięg 
rozpowszechnienia, i bez względu na to, czy w intencji twórcy do rozpo‑
wszechnienia był przeznaczony224. 

Książka była jednostką piśmienniczą z uwagi na tekst (rękopisy i druki), ze‑
społem cech wszystkich egzemplarzy odbicia z tego samego składu drukarskiego 
(jednostką wydawniczo ‑typograficzną) oraz konkretnym egzemplarzem z  in‑
dywidualnymi cechami225. Autor Zadań bibliografii polskiej… poczynił jednak 
pewne zastrzeżenia. Zwrócił uwagę, że nie każdy rękopis i nie każdy druk jest 
książką: „To bowiem, co stanowi istotę książki, nie leży wyłącznie w jej stronie 
zewnętrznej, ani wyłącznie w  jej treści, lecz także w  jej funkcji”226. Tą funkcją 
miało być „swobodne oddziaływanie na społeczeństwo”. W książce drukowanej 
widział czynnik decydujący o  formowaniu się nowoczesnych elementów życia. 
To ona umożliwiała zrozumienie całokształtu dziejów ludzkości. Uznał jednak, 
że książka i jej funkcja społeczna powinny stać się przedmiotem autonomicznej 
dyscypliny naukowej, ale nie bibliografii, gdyż ta, jak to już wykazano, pozba‑
wiona własnych problemów, posiadając charakter praktyczny, miała wspomagać 
inne dziedziny wiedzy i praktyki.

W tych koncepcjach można więc rozróżnić dualistyczny charakter książki227, 
który jednocześnie wpłynął na dwa sposoby jej analizy: ze względu na formę 
zewnętrzną (postać konkretną, materialną) oraz ze względu na treść (strona 

223 Bibliografia była „bibliografią książek, a nie druków”. Książka stanowiła przedmiot ana‑
liz, pierwszorzędne źródło przekazu informacji. W  Bibliografii dzieł Jana Kochanowskiego…, 
przystępując do działań bibliograficznych, stwierdził: „Książka jest materialnym rezultatem celo‑
wych czynności i zabiegów drukarza. Biorąc pod uwagę całokształt produkcji pewnego warsztatu 
możemy się spodziewać, że różne zmiany, które zachodziły w jego zasobie typograficznym odbiły 
się materialnie na wytłoczonych przezeń kartach książek”. K. Piekarski: Bibliografia dzieł Jana 
Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Kraków 1930, s. V. 

224 K. Piekarski: Zadania bibliografii polskiej…, s. 328.
225 K. Piekarski: Książka w Polsce XV i XVI wieku…, s. 354. Por. też A. Gryczowa: Dzieło 

Kazimierza Piekarskiego…, s. 49.
226 K. Piekarski: Książka w Polsce XV i XVI wieku…, s. 352; Idem: Zadania bibliografii pol‑

skiej…, s. 328. Por. też A. Żbikowska ‑Migoń: Tradycje polskiej bibliologii…, s. 18.
227 Z natury książki wynikały dla nauki o książce obszary badawcze. S. Vrtel ‑Wierczyński: 

Zagadnienia i metody…, s. 647–648. Także J. Muszkowski na gruncie bibliologii wydzielił dwo‑
jaką naturę książki: wewnętrzną, czyli wartość duchową, i  zewnętrzną, czyli wartość material‑
ną. Dostrzegał też ścisły związek między treścią książki a  typem jej materializacji oraz rodzaj 
stosunku człowieka do książki – w zależności od zainteresowania treścią czy formą materialną. 
J. Muszkowski: Ogólna nauka o książce…, s. 1.
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wewnętrzna, abstrakcyjna, duchowa). Bibliograficznie książka była tworem 
łączącym cechy piśmiennicze i  wydawnicze, a  więc ujawniające pracę autorów 
i  wydawców, dzięki którym powstała samoistna całostka. Książka traktowana 
jako fakt materialny z  zapisanym tekstem warunkowała zainteresowanie nią 
bibliografów. Jak stwierdził A. Łysakowski:

Książka, jako tylko sama postać fizyczna czyli sam materiał fizyczny 
bez tekstu – 1) nie odpowiada poczuciu bibliologów, iż uprawiają naukę 
humanistyczną, 2) nie potrafiłaby doprowadzić do rejestracji indywi‑
duów, za jakie uważamy książki […] 3) do istnienia bibliografii, która 
zajmuje się książkami z tekstem (tekstami zawartymi w tych aparatach 
technicznych)228. 

Najpełniej o cechach książki wypowiedział się w dwudziestoleciu międzywo‑
jennym właśnie A. Łysakowski w Katalogu przedmiotowym (Cz. 1, Teoria. Wilno 
1928) i w rękopiśmiennym referacie O przedmiocie i zadaniach bibliologii z 1937 
roku, w którym szczegółowo zanalizował cechy konstytuujące książkę, czyli jej 
postać i  zawartość229. Posługiwał się współczesnym pojęciem bibliograficznych, 
a  więc immanentnych, cech książek (cechy te nigdy się nie zmieniały; posia‑
dała je książka jako taka) oraz inwentarzowych, lokalnych (książka nabywała 
je, wchodząc w  skład jakiegoś zbioru; czasem były to cechy przypadkowe230). 
Cechy inwentarzowe, przypisane książkom będącym elementami zbioru biblio‑
tecznego, były interesujące dla bibliotekarzy, natomiast cechy bibliograficzne 
książek stanowiły podstawę tworzenia opisów do katalogów i  do bibliografii. 
Bibliografie obejmowały – według teorii A. Łysakowskiego – opisy zbiorów fik‑
cyjnych (idealnych), bez względu na miejsce ich rzeczywistego przechowywania, 
a katalogi – opisy księgozbiorów realnych, już istniejących lub mających powstać 
(katalogi wzorcowe)231. Pierwszą, najważniejszą metodą stosowaną przez biblio‑

228 A. Łysakowski: O przedmiocie i zadaniach…, k. 285.
229 Ibidem, k. 282–317.
230 A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria. Wilno 1928, s. 25–26; Idem: O war‑

tości ksiąg…, k. 87.
231 A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy…, s. 29. Por. np. A. Łuszpak: Filozoficzne inspi‑

racje poglądów bibliologicznych Adama Łysakowskiego. W: Oblicza kultury książki. Prace i  stu‑
dia z  bibliologii i  informacji naukowej. Komitet red. M. Komza, K. Migoń, M. Skalska ‑Zlat, 
A. Żbikowska ‑Migoń. Wrocław 2005, s. 82. Według S. Vrtela ‑Wierczyńskiego „Bibliografia ze‑
stawia książki w  ogóle,  – katalog zaś zazwyczaj pewne specjalne ich egzemplarze, np. książki 
pewnej biblioteki; tytuł książki (drukowanej), zapisany przez bibliografa, jest przedstawicielem 
całego nakładu, reprezentuje niejako »genus«, katalog natomiast opisuje księgę, jako jednostkę, 
»indywiduum«”. Jego zdaniem istniały też różnice dotyczące szczegółowości opisów: w  katalo‑
gach opisy były mniej dokładne, ale, tak czy inaczej, katalogowanie było czynnością bibliogra‑
ficzną, a katalogografie stanowiły część księgoznawstwa. S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej 
istota…, s. 68. 



Rozdział 3. Bibliografia jako nauka i działalność praktyczna…216

grafów w celu badania cech książki, była metoda opisowa, charakterystyczna dla 
fenomenologii232. 

Wynikiem ich działań był zatem opis bibliograficzny, będący zbiorem 
wszystkich istotnych cech książki, a jego stworzenie nie polegało „z reguły – na 
czytaniu tekstu”233. Metoda opisowa, prowadząca do stworzenia opisu postaci 
zewnętrznej (wydawniczej), umożliwiała zestawienie takich elementów, jak 
wygląd książki (jej objętość, format, skład drukarski, rodzaj papieru, marginesy, 
krój czcionki, barwa druku i  „symbole tekstu”) oraz tytulatura (autor, tytuł 
i język karty tytułowej, adres wydawniczy)234. 

Ten rodzaj bibliografii, posługującej się opisem bibliograficznym, dziś po‑
wiedzielibyśmy, zasadniczym, M. Rulikowski nazwał bibliografią systematyczną 
czy też rejestrującą zjawiska po to, by uzyskać dane statystyczne do oznaczania 
wielkości produkcji wydawniczej235. Jako przynosząca informacje o istniejących 
zjawiskach, bibliografia ta została umieszczona w obrębie wspomnianej fenome‑
nologii.

Do celów rejestracyjnych i statystycznych wystarczające było wykorzystywa‑
nie przez bibliografów metody opisowej (systematycznej), dostarczającej podsta‑
wowych danych o dokumentach w postaci opisu pozwalającego odróżnić dzieło 
od innych. Jeśli jednak stworzona dzięki tej metodzie notatka bibliograficzna236 
z  jakichś względów była niewystarczająca, należało poszukiwać dodatkowych 
danych o książce: w materiale, kształcie druku i tekście. Metodę systematyczną 
zastępowano wówczas metodą indukcyjno ‑dedukcyjną, która  – w  terminologii 
M. Rulikowskiego  – była narzędziem stosowanym w  bibliografii analitycznej, 
zwanej też przez niego opisującą. Przedmiotem jej badań były zjawiska in‑
dywidualne237. Mogła zatem służyć do opisu zjawisk rzadszych, np. starych 
druków i  inkunabułów. Takie podejście reprezentował np. K. Piekarski, który 
zademonstrował doskonałość opisu bibliograficznego w  Bibliografii dzieł Jana 
Kochanowskiego… Wzorcowość tej metody, zastosowanej w  rejestrze, polegała 

232 Nawiązując do teorii fenomenologii, badania opisowe, cieszące się popularnością w okre‑
sie międzywojennym, nazywano systematyzującymi, dążono bowiem do systematyzowania pojęć 
teorii kultury. Posługiwanie się opisem wytworów określono jako badanie kultury obiektywnej – 
i to do niej można było wówczas przypisać bibliografię, opisującą świat wytworów materialnych. 
B. Suchodolski: Przebudowa podstaw nauk humanistycznych. [Wrocław] 1928, s. 50, 54. Przy‑
kładowo Z. Mocarski wskazał, że metoda bibliograficzna umożliwiła opis książek, co pozwalało 
włączyć ją do przyszłej nauki o książce. Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii…, s. 10–11.

233 A. Łysakowski: O przedmiocie i zadaniach…, k. 305.
234 A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy…, s. 27.
235 Bibliografia systematyczna miała też dostarczać informacji o charakterze handlowym (bi‑

bliografia księgarska) i naukowym – do badań ogólnych i specjalnych. W takiej formie M. Ruli‑
kowski nazwał ją bibliografią czystą, gdy jednak metoda ta była używana podczas katalogowania, 
stawała się stosowaną. Por. też S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i metody…, s. 649.

236 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 57.
237 Ibidem, s. 58.
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na opracowaniu szczegółowego schematu opisu238, zawierającego wszystkie pod‑
stawowe elementy identyfikujące druk oraz wiele elementów dodatkowych239. 
Był to tak naprawdę odpis karty tytułowej240. Opis bibliograficzny dokumentów 
był zatem wykorzystywany jako „narzędzie pracy identyfikacyjnej”241, umożli‑
wiającej następnie dokonywanie dowolnych porównań opisów różnych wydań 
utworów, bez konieczności autopsji.

Obie opisane w  literaturze metody: systematyczna oraz indukcyjno ‑de‑ 
dukcyjna, umożliwiły dokonywanie mniej lub bardziej wnikliwych opisów 
cech wydawniczych książki. Drugą grupą analizowanych w ramach bibliografii 
cech książki były cechy piśmiennicze (literackie), obejmujące zawartość, a więc 
„jądro duchowe” książki, „zespół myśli o  jakichś przedmiotach” oraz formę, 
czyli układ tekstu242. Przy tak postawionym zadaniu bibliografia posługiwała 
się opisaną w literaturze metodą filozoficzno ‑logiczną (dziś filologiczną), dającą 

238 Według K. Piekarskiego: „Zadaniem opisu indywidualnego jest wydobycie z egzemplarza 
wszelkich danych, któreby wyjaśniły skąd, kiedy, jaką drogą, dokąd egzemplarz z miejsca swego 
powstania przybył, kto, gdzie, kiedy go oprawił, nim handlował, kto, gdzie, kiedy, jak go używał 
itd. Należy przeto skrzętnie wynotować wszelkie bezpośrednie zapiski czy znaki wskazujące na 
właściciela, introligatora, księgarza, cenę, miejsce, czas i sposób użycia; wypada zbadać i określić 
oprawę i wszelkie, nawet pośrednie wskazówki w tym względzie, a więc fragmenty pisane i dru‑
kowane, użyte jako usztywnienie okładki czy też wszywki lub naklejki”. K. Piekarski: Uwagi 
i uzupełnienia…, z. 5, s. 62–63. Zwolennikiem tak pojmowanych metod był też K. Świerkowski. 
K. Świerkowski: Bibliotekarstwo a  bibliografia czasopism polskich. W: IV Zjazd Bibliotekarzy 
Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, 
s. 315, 319.

239 Schemat ten zyskał życzliwych recenzentów, takich jak H. Hleb‑Koszańska czy T. Ste‑
rzyński.  H. Hleb ‑Koszańska: Piekarski Kazimierz Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. 
Wiek XVI i XVII; Kraków. Polska Akademia Umiejętności. 1930. 8°. Str. XII I 68, tab. XVII. Bar 
Adam. Jan Kochanowski w obcych językach. (Próba bibliografii). Kraków 1930. 8°. Str. 29. (Odbitka 
z Silva Rerum 1930, zesz. 4–7). [Rec.]. „Alma Mater Vilnensis” 1930, z. 9, s. 80–83; [T. Sterzyński] 
T.S.: Piekarski Kazimierz. Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. [Rec.]. „Czas” 
R. 82, nr 176 (1930), s. 2; [T. Sterzyński] T.S.: Pokłosie czarnoleskie. [Rec.]. „Czas” R. 82, nr 176 
(1930), s. [2]; [T. Sterzyński]  t.s.: Świat książki w  hołdzie Kochanowskiemu. [Rec.]. „Przegląd 
Księgarski” R. 16 nr 15 (1930), s. 211–212.

240 Tytuł utworu, miejsce wydania, nazwa drukarni, rok z karty tytułowej (w nawiasie infor‑
macja uściślająca i korygująca tę datę), format, nazwa wydania, opis wariantu; w drugiej części 
K.  Piekarski podał odpis karty tytułowej  – z  uwzględnieniem uszkodzeń i  rodzaju pisma; na‑
stępnie umieścił informacje o  położeniu sygnatur, odpis odwrotu karty tytułowej oraz cytatę 
bibliograficzną z odnotowaniem bibliografii rejestrujących druk; na końcu znalazł się wykaz za‑
chowanych egzemplarzy wraz z sygnaturami. L. Bernacki w wykładzie habilitacyjnym wymienił 
następujące elementy opisu: dokładny tytuł, liczba arkuszy, format, liczba kart/stron z uwzględ‑
nieniem omyłek, wysokość i  szerokość kolumny druku w  milimetrach, liczba wierszy druku 
w kolumnach, rodzaje pisma, użyte ozdoby i drzeworyty z wymiarami, gatunek pergaminu/pa‑
pieru – ten ostatni z uwzględnieniem znaków wodnych, szczegółowy opis oprawy, ekslibrisu lub 
superekslibrisu oraz wszelkie zapiski, zwłaszcza jeśli dotyczyły pochodzenia książki.

241 K. Piekarski: Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego…, s. III.
242 A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy…, s. 27.
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sposobność opracowywania systematyki książek243. Trzeba wyraźnie podkreślić, 
że w  dwudziestoleciu międzywojennym pojęcie systematyki było postrzegane 
odmiennie  – wedle M. Rulikowskiego jako zagadnienia rejestracyjne, a  więc 
po części mechaniczne traktowanie przedmiotu bibliografii, a  wedle S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego jako wnikanie w zawartość treściową dokumentu. Ten ostatni, 
co prawda, stwierdził, że treścią duchową, stanowiącą wynik pracy intelektualnej 
autora, wyrażoną słownie, w postaci książki, interesować się ma historia litera‑
tury (piśmiennictwa), a  bibliologia jedynie stroną materialną244, ale definiując 
przedmiot bibliografii, mówił wyraźnie o  systematyce bibliograficznej. Zakres 
badań bibliografii obejmował zatem treść książek, inaczej bibliografowie nie 
byliby w stanie opracować systematyki bibliograficznej.

W  polskim piśmiennictwie teoretycznym okresu międzywojennego odrzu‑
cono poglądy M. Denisa na temat krytycznej znajomości ksiąg, poznawania 
i  oceny zawartości treściowej. Według K. Dobrowolskiego: „Z  rozważań, doty‑
czących treści książki, wyłączamy zagadnienia, wynikające z badania tekstu pod 
kątem widzenia wartości zawartych w nim twierdzeń, analizy historycznej czy 
literackiej. Zagadnienia te należą do poszczególnych działów piśmiennictwa”245. 
Stwierdzono wówczas, że ocena wewnętrznej wartości książek „nie jest rzeczą 
bibliografii, lecz krytyki naukowej. Czasami wprawdzie bibliografia wkracza na 
teren krytyki naukowej, mianowicie tzw. bibliografia rozumowana246, ale dzieje 
się to wówczas, gdy bibliograf w  danej gałęzi wiedzy sam jest specjalistą”247. 
Kontynuując rozważania, S. Vrtel ‑Wierczyński napisał:

Rejestrując dzieło, zapoznaje ona [bibliografia rozumowana – A.G.] nas 
równocześnie z  jego treścią, ukazując ją w oświetleniu krytyki sprawo‑
zdawczej, przy czym zwraca przede wszystkim uwagę na to, co autor dał 
w swojej pracy nowego, jak wyzyskał literaturę przedmiotu, jaką posłu‑
żył się metodą. Nie jest natomiast rzeczą bibliografii rozumowanej wy‑
dawanie sądu merytorycznego o wynikach pracy i jej wartości: należy to 
bowiem do kompetencji krytyki naukowej248.

J. Muszkowski potwierdził słuszność poglądów autora dzieła Bibliografia. 
Jej istota, przedmiot i  początki na temat tego, by w  procesie rozpoznawania 

243 S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i metody…, s. 649.
244 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 66.
245 K. Dobrowolski: Zagadnienie nauki…, s. 9.
246 Pojęcia tego używał też A. Łysakowski, łącząc je z adnotacjami. A. Łysakowski: O przed‑

miocie i zadaniach…, k. 305.
247 S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliografia. Jej istota…, s. 9. Osoba sporządzająca rejestr po‑

winna poznać zawartość dzieła, by właściwie je zaklasyfikować; może przy tym posiłkować się 
wskazówkami uczonych – specjalistów. Pogląd ten jest obecny w polskiej bibliografii do dziś.

248 Ibidem, s. 72.
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dokumentów kultury, ich opisywania i klasyfikacji, uwzględniać wyniki poszcze‑
gólnych nauk, które w tym procesie stawały się wobec bibliografii pomocnicze. 
Metoda bibliografii miała zatem być użyteczna podczas katalogowania książek, 
układania katalogów rzeczowych oraz dokonywania wyborów dzieł najlepszych, 
o czym wspomniał J. Muszkowski. Ten swój pogląd naświetlił szeroko w opra‑
cowaniu O stanowisko Karola Estreichera w dziejach badań literackich, pisząc, że 
starania bibliografa o przedstawienie treści dokumentów w spisach bibliograficz‑
nych, a nie tylko opisów ich strony zewnętrznej, mają być powszechną zasadą249. 
Tam, gdzie czytelnik nie radził sobie z doborem literatury, „wkracza […] notatka 
dziennikarska recenzja, krytyka – słowem, obszerne omówienie danego dzieła, 
połączone częstokroć ze streszczeniem i  z  oceną krytyczną z  punktu widze‑
nia naukowego wzgl.[ędnie] literackiego”250. Ten sposób myślenia podzielali 
T. Sterzyński (1896–1962) oraz A. Bar (1895–1955). Teoretycy ci, co prawda, nie 
pozostawili definicji bibliografii, ale wskazali jej wartość polegającą na wnikaniu 
w zawartość książki, by uzyskać informację nie tylko o  tym, że dzieło istnieje, 
ale że może być wykorzystane w celach naukowych251.

M. Rulikowski, który analizował w  swych pracach zagadnienia dotyczące 
przedmiotu badań bibliologii, nie bibliografii, stwierdził: „Dla bibliologa pojęcie 
i  zakres książki kończy się na jej tekście”. Treścią myślową zajmowali się psy‑
chologowie, krytycy, historycy literatury i  inni specjaliści poszczególnych gałęzi 
wiedzy. Autor ten wyraził pogląd, że bibliologia, badając książkę, „ogranicza się 
do zjawiska, będącego w  swej istocie materialnym wyrazem myśli, zamkniętej 
w  tekście, i  że stanowiąca tego tekstu substancję treść z  natury swej obca jest 
istocie tegoż zjawiska”252. Także S.  Ptaszycki i  Z.  Mocarski wyłączali z  zakresu 
bibliografii pierwiastek krytyczny. Badanie treści dokumentu – zdaniem S. Pta‑
szyckiego – należało do zadań historyka literatury. 

W  dwudziestoleciu międzywojennym niejednoznacznie i  w  zasadzie dua‑
listycznie określano stosunek bibliografii do analiz zawartości książki. Wśród 
teoretyków przeważała jednak opinia, że bibliograf może, a  nawet powinien 
zanalizować treść książki. Można założyć, że rodzące się w  obrębie bibliologii 

249 J. Muszkowski: O stanowisko Karola Estreichera…, s. 22. Według praktyków bibliografia 
miała być jak „fundament kultury narodowej, busola w ocenie książek, błogosławieństwo uczo‑
nych i wszystkich ludzi pracujących naukowo, most, po którym z  łatwością wchodzi się w śro‑
dowisko naukowych zagadnień”. M. Poznański: Nasze ambicje bibliograficzne. „Kurier Polski” 
R. 24, nr 16 (1921), s. 3. Por. też A. Jakubski: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. T. 1. Przy 
współpr. M. Dyrdowskiej. Kraków 1927; L. Grajewski: Bibliografia ilustracji do sztuki, zabyt‑
ków i pamiątek art. polskich z ilustrowanych polskich czasopism. T. 1, Do r. 1924 wł. Lwów 1933.

250 J. Muszkowski: Ogólna nauka o książce…, s. 5.
251 T. Sterzyński: Z ruchu bibliograficznego…, s. 65; A. Bar: Jan Kochanowski w obcych języ‑

kach (próba bibliografii). „Silva Rerum” 1930, z. 5, s. 103.
252 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 41, 43. Por. też S. Vrtel ‑Wierczyński: Bibliogra‑

fia. Jej istota…, s. 72; A. Łysakowski: Zagadnienie treści i wartości książki w bibliografii. „Biule‑
tyn Instytutu Bibliograficznego” T. 3, nr 9 (1953), s. 222.



Rozdział 3. Bibliografia jako nauka i działalność praktyczna…220

zainteresowania treścią książki i  badaniami sposobów jej oddziaływania na 
czytelników spowodowały, iż część teoretyków tak mocno podkreślała – znany 
przecież od wieku XIX – fakt ustanowienia przedmiotem badań bibliografii nie 
tylko fizycznego obiektu z jego swoistymi cechami, ale zawartości ujmowanej 
systematycznie, porządkowo, w  celu ułatwienia pragmatycznego zastosowania 
dziedziny jako narzędzia przyspieszającego proces poszukiwania potrzebnych 
informacji.

Wychodząc od stwierdzeń bibliologów, których interesowały książki wy‑
rażające procesy myślowe autorów, ukazując jednocześnie intencje nadawane 
wyrazom, podanym do publicznej wiadomości253, A. Łysakowski stworzył szcze‑
gółową koncepcję przedmiotu bibliologii. Według niego na schemat ukazujący 
ewolucyjne zmiany tego przedmiotu złożyły się: dzieło piśmiennicze, będące 
wytworem czynności psychofizycznych autora; tekst  – wyrażający minione 
akty świadomości; treść dzieła  – jako „zorganizowana całość […] znaczeń 
tekstu i  sądów (znaczenia wyrazów […]) = znaczenie tekstu”; i  wreszcie dzieło 
piśmiennicze – „wytwór zobiektywizowany, uniezależniony od świadomości”254. 
Tak więc A. Łysakowski (ale poniekąd też K. Piekarski) ugruntował opinię, że 
przedmiot bibliologii  – której częścią była bibliografia  – stanowiła książka nie 
tylko jako fakt materialny, ale też jako element komunikacji, społecznego prze‑
kazu myśli255.

Badanie rozumowe książek było więc dla części teoretyków elementem sy‑
stematyki bibliograficznej. Przykładem zastosowania tych wskazań w  praktyce 
są bibliografie rozumowane opracowane przez reprezentantów poszczególnych 
dziedzin. I  tak np. Stanisław Estreicher, który od 1908 roku zajął się kontynu‑
acją dzieła bibliograficznego swego ojca, zestawił Bibliografię polską. Skupił się 
na udoskonaleniu metody analizy treści, czyniąc z  retrospektywnej bibliografii 
narodowej bibliografię rozumowaną256. Na prace bibliograficzne S. Estreichera 
niewątpliwie miał wpływ nie tylko przykład K. Estreichera, ale też zainteresowa‑
nia historyczne. Z kolei wykształcenie humanistyczne i prawnicze pozwoliły mu 

253 A. Łysakowski: O przedmiocie i zadaniach…, k. 291, 296.
254 Książka składała się z  postaci zewnętrznej (materiał pisarski, znaki pisarskie  – kształt 

tekstu, wygląd, tytulatura; na odręcznym rysunku stworzonym przez A. Łysakowskiego wygląd 
i tytulatura zaznaczone są niejako „alternatywnie” – dopisane ołówkiem i nieco mniej wyraziste) 
oraz z  zawartości książki (= dzieło piśmiennicze = twór znaczeniowy), w  skład której weszły 
„wyrazowość” (forma) i treść (ujęcie i  temat, czyli przedmioty). A. Łysakowski: O przedmiocie 
i zadaniach…, k. 294, 300.

255 Książka, rozwijająca się dzięki wynalazkowi druku, traktowana była w dwudziestoleciu 
międzywojennym właśnie jako element procesu komunikacyjnego, narzędzie utrwalania treści 
i ich przekaźnik. S. Estreicher: Książka – twórcą – i zwierciadłem kultury. Kraków 1934. [Odbit‑
ka]; J.S. Bystroń: Człowiek i książka…, s. 9; K. Dobrowolski: Zagadnienie nauki…, s. 7. 

256 Por. np. recenzje: [J. Dąbrowski] j.d.: Nowy tom Bibliografii Estreichera. [Rec.]. „Czas” 
R. 82, nr 133 (1930), s. [1]; E.P.: Z bibliografii polskiej. [Rec.]. „Myśl Narodowa” R. 13, nr 45 (1933), 
s. 679–680.
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zachować obiektywizm badawczy, dzięki czemu mógł zanalizować treść rejestro‑
wanych książek „z punktu widzenia dziejów kultury”, traktować je jak zjawiska 
społeczne, z uwzględnieniem funkcji socjalnej, rozpatrując źródła poszczególnych 
materiałów oraz wpływ, jaki wywarły na swoich odbiorców. Dzięki metodzie 
S.  Estreichera bibliografia stała się nie tylko inwentarzowym wyliczeniem dru‑
ków, ale monografią kultury i  tradycji polskiej, kompendium wiedzy z  zakresu 
dziejów piśmiennictwa. Możliwe stało się ukazanie nieznanego oblicza literatury 
staropolskiej, badanie zagadnień niebędących dotychczas przedmiotem dociekań 
naukowych257, analizowanie źródeł i ustalanie wątpliwych elementów opisów258.

Przez systematykę bibliograficzną w  II Rzeczypospolitej rozumiano też 
umiejętność typologizowania materiału na podstawie treści259, czego dowodem 
może być typologia dzieł zaliczanych do literatury mieszczańskiej, wynikająca 
z  zawartości treściowej druków, przeprowadzona przez K. Badeckiego w  jego 
pracy Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografia bibliograficzna 
(Lwów 1925).

Jeśli jednak opisowe i  filozoficzno ‑logiczne metody bibliografii były niewy‑
starczające do pełnego zbadania książki, bibliograf w  swojej pracy zawodowej 
musiał posiłkować się badaniami przeprowadzonymi przez księgoznawcę, choć, 
jak podkreślono, trudno wytyczyć wyraźną granicę między dociekaniami 
podjętymi z jednej strony przez historyka książki i bibliologa, a z drugiej przez 
bibliografa. Celem ich działań było badanie książki, jej cech materialnych, w taki 
sposób, by można było jednoznacznie zidentyfikować jednostkę. Bibliografia 
dawała możliwości rozwoju badań starej książki, znajdujących zastosowanie 
w  bibliografii. Kolejnymi metodami wykorzystywanymi w  obrębie bibliografii, 
wskazanymi w  dwudziestoleciu międzywojennym, były więc: bardzo ogólnie 
określona metoda historyczna, umożliwiająca badanie przeszłości ksiąg, oraz 
metoda estetyczna, dzięki której można było dokonać oceny książki jako dzieła 
sztuki graficznej260. Nie znalazły się one jednak w centrum pogłębionych rozwa‑
żań teoretycznych bibliografów.

257 Na przykład S. Kot: Stanisław Estreicher zmarły w  obozie koncentracyjnym w  Ora‑
nienburgu w 1939 r. W: Straty kultury polskiej 1939–1944. T. 2. Praca zbior. pod red. A. Ordęgi
i T. Terleckiego. Glasgow 1945, s. 105–108. Podobne metody zostały zastosowane w Bibliogra‑
fii historii polskiej 1815–1914 (Warszawa 1939) w  opracowaniu H. Bachulskiej, M. Handelsmana 
i R. Przelaskowskiego. Podano w niej nie tylko fakty w postaci opisów, ale też odesłania do recen‑
zji i omówień, spisy treści, krótkie objaśnienia zawartości oraz uwagi o charakterze formalnym. 

258 K. Estreicher: Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV–XVIII : w układzie abecadłowym. 
T. 18 (og. zb. T. 29), Litera Sok ‑St / wydał S. Estreicher. Kraków 1933, s. VII; H. Barycz: Sta‑
nisław Estreicher i  rozwój jego twórczości naukowej. „Pamiętnik Literacki” R. 36, z. 1–2 (1946), 
s. 126, 144–145.

259 K. Piekarski: Fragmenty czterech nieznanych wydań „Marchołta”. „Pamiętnik Literacki” 
R. 32, z. 1–2 (1935), s. 484.

260 S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i  metody…, s. 649. A. Birkenmajer w  Roczniku 
Woyskowym Królestwa Polskiego 1817–1830. Materiały bibliograficzne (Kraków 1929) zastosował
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M. Rulikowski zalecał, by w  sytuacjach, gdy książka obejmowała cechy, 
które „nabierały wymowy” dopiero po zestawieniu ich z  elementami druków 
już poznanych, zastosować metody porównawcze, dzięki którym powstawały 
bibliografie porównawcze. W  przypadku tego rodzaju bibliografii należało 
dokonać konfrontacji z wynikami ujętymi np. w już istniejących bibliografiach 
inkunabułów lub tablicach typów czcionek. Dzięki tej metodzie – w jego prze‑
konaniu  – możliwe było odkrywanie nazwisk drukarzy, miejsc i  dat druku. 
W  bibliografii porównawczej ważnym elementem postępowania był pierwia‑
stek krytyczny (rozumiany inaczej niż w  ujęciu S. Vrtela ‑Wierczyńskiego), 
dużo bardziej istotny aniżeli w  przypadku opisu danych jednoznacznych261. 
Metodę porównawczą z powodzeniem zastosowali L. Bernacki i K. Badecki262. 
Pierwszy z  bibliografów w  poszukiwaniach najstarszej drukowanej książki 
polskiej263, w pracy pt. Pierwsza książka polska. Studium bibliograficzne (Lwów 
1918)264, poprzedzonej edycją bibliofilską Rozmów które miał król Salomon 
mądry z  Marchołtem grubym a  sprośnym (Haarlem 1913) posłużył się m.in. 

metodę porównawczą (uporządkowanie chronologiczne roczników czasopisma), estetyczną (ar‑
tystyczną, obraz rodzajów wydań) i typograficzną (materiał użyty do opraw wewnętrznych i ze‑
wnętrznych). Dokonał też systematyki w  rozumieniu K. Piekarskiego, a  więc typologii wydań 
periodyku. Wielokrotne porównania były również przedmiotem pracy A. Jakubskiego w Biblio‑
grafii fauny polskiej do roku 1880 (T. 1–2, Kraków 1927–1928).

261 M. Rulikowski: Księgoznawstwo…, s. 58. Badacz ten nie włączył do bibliografii elementu 
krytyki treści, dlatego stworzone na podstawie opisanych przez niego metod wykazy były biblio‑
grafiami o charakterze rejestracyjnym, niejako sprawozdawczym.

262 Por. np. A. Brückner: Karol Badecki. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Mo‑
nografia bibliograficzna z  słowem wstępnym A. Brücknera i  200 podobiznami w  tekście. Lwów, 
Ossolineum, 1925. XXXVIII i 543 str. wielkiej ósemki. [Rec.]. „Reformacja w Polsce” R. 4, nr 13–16 
(1926), s. 240–243; Z. Mocarski: Dr. Karol Badecki: „Literatura mieszczańska w Polsce XVII wie‑
ku. Monografia bibliograficzna”. Lwów 1925, str. 543. Tenże: „Nieodszukane pierwodruki literatury 
mieszczańskiej w Polsce XVII w.” Lwów (osobne odbicie z »Pamiętnika literackiego« r. XXII i XXIII 
wytłoczone na Międzynarodowy Kongres bibliotekarzy i przyjaciół książki w Pradze) 1926, str. 43. 
[Rec.]. „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” T. 7, nr 4 (1926), s. 120–129; Nowości księ‑
garskie. [Rec.]. „Przegląd Bibliograficzny” R. 12, nr 5 (1926), s. 67; S. Pigoń: Literatura mieszczań‑
ska w Polsce XVII w. [Rec.]. „Tygodnik Ilustrowany” 1926, nr 15, s. 259; S.K.: Karol Badecki, Lite‑
ratura mieszczańska w Polsce XVII w., monografia bibliograficzna z 200 podobiznami w  tekście. 
[Rec.]. „Kurier Literacko ‑Naukowy” 1926, nr 11, s. V; A. Schroeder: Literatura mieszczańska. 
[Rec.]. „Wiadomości Literackie” R. 3, nr 2 (1926), s. 4; L. Simon: Nieznane materiały do histo‑
rii literatury mieszczańskiej w Polsce XVII wieku. „Ruch Literacki” R. 1, nr 8 (1926), s. 237–241; 
S.  Vrtel ‑Wierczyński: Polska literatura mieszczańska XVII wieku. [Rec.]. „Myśl Narodowa” 
R. 6, nr 4 (1926), s. 60. Por. też uzupełnienia: K. Badecki: Nieodszukane pierwodruki literatury 
mieszczańskiej w Polsce XVII w. Lwów ; Warszawa ; Kraków 1926; Idem: Zabytki literatury miesz‑
czańskiej w Bibliotece Kórnickiej. „Silva Rerum” 1928, z. 1–2, s. 33–45.

263 J. Krzyżanowski: Monumenta Poloniae Litteraria (1913–1938). „Nowa Książka” R. 6, z. 1 
(1939), s. 2.

264 Por. np. recenzje A. Fischer: Odkrycie pierwszej książki polskiej. [Rec.]. „Gazeta Lwow‑
ska” R. 108, nr 128 (1918), s. 1; nr 129, s. 1; nr 130, s. 1; S. Pigoń: Z nowych książek. [Rec.]. „Kurier 
Poznański” R. 16, nr 22 (1921), s. 2.
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analizą porównawczą, zestawiając fragmenty zabytku265. Z kolei K. Badeckiemu 
przyświecała idea zidentyfikowania wielu zabytków oraz ustalenie ich chrono‑
logicznego następstwa. Dokonał bibliograficznego rozbioru wydań każdego 
z utworów i przedstawił historyczne zmiany sądów uczonych o każdym dziele 
z  osobna w  adnotacjach księgoznawczych, będących wynikiem metody este‑
tycznej wskazanej przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. Przede wszystkim jednak 
wykorzystanie metody porównawczej można odnaleźć w  pracach K. Piekar‑
skiego, dla którego kluczowym zagadnieniem oraz jednym z najistotniejszych 
elementów podjętych analiz było uchwycenie opisu książki jako materialnego 
rezultatu zabiegów drukarskich, noszącego ślady zmian zachodzących w  za‑
sobie typograficznym. Według K. Piekarskiego zadaniem bibliografii była nie 
tylko odpowiedź na pytanie, ile było wydań utworów, a więc ich statystyka, ale 
też zademonstrowanie materiału bibliograficznego w  najrzetelniejszej postaci, 
takiej, która nie wymagała dalszych badań i  korekt266. Celem zastosowanych 
przez tego inkunabulistę metod badawczych była identyfikacja i  chronologi‑
zacja utworów, systematyzowanie zasobu typograficznego używanego przez 
tłocznie (np. Pierwsza drukarnia Floriana Unglera…) według „kryteriów 
typograficznych”, a  także stworzenie źródła do dalszych zabiegów w  ramach 
bibliografii porównawczej267. 

Metody znajdujące zastosowanie w bibliografii zostały więc w dwudziestole‑
ciu międzywojennym wskazane w piśmiennictwie teoretycznym, a jeszcze lepiej 
w konkretnych egzemplifikacjach. Służyły do tworzenia opisu książki – przy czym 
dokonano rozróżnienia na opis cech wydawniczych i opis cech piśmienniczych. 
Metody swoiste dla bibliografii umożliwiły powstanie kompletnego opisu biblio‑
graficznego (cech fizycznych), uzupełnionego informacją o temacie (systematyka 
w  rozumieniu S. Vrtela ‑Wierczyńskiego) oraz wpisującego książkę w  kontekst 
wydawniczy (dzięki metodzie statystycznej  – wskazanej podczas omawiania 
poglądów J. Muszkowskiego i M. Rulikowskiego), artystyczny lub bibliologiczny. 
Bibliografowie mieli zatem badać książkę jako przedmiot materialny, element 

265 Wykorzystał też analizę źródeł archiwalnych oraz analizę typograficzną, którą wzbogacił 
o analizę filologiczną w celu omówienia treści fragmentu modlitewnika. Por. np. A. Bajor: War‑
sztaty naukowe autorów polskich monografii bibliograficznych w okresie dwudziestolecia między‑
wojennego. W: W kręgu książki, biblioteki i  informacji naukowej…, s.  133–147; Eadem: Z zagad‑
nień form bibliografii. Monografia bibliograficzna. Warszawa 2005; Eadem: Metoda typograficzna 
w pracach bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego. „Nowa Biblioteka” 
2013, nr 1 (12), s. 37–50.

266 Podobnie praktykę bibliograficzną postrzegał L. Bernacki, a jako bibliografię porównaw‑
czą opisał M. Rulikowski.

267 Wyrazem tych dążeń były kartoteki, w  których K. Piekarski zarejestrował dokumenty 
od XV do XVIII wieku, polonika z księgozbiorów za granicą, oprawy i ich zdobienia, ekslibrisy 
i superekslibrisy. Opisał wygląd ekslibrisów, techniki ich wykonania, a także zmieniający się stan 
zużycia. Np. K. Piekarski: Przyczynki do dziejów polskiego exlibrisu. „Exlibris” 1924, z. 5, s. 1–7; 
Idem: Książka w Polsce XV i XVI wieku…, s. 354.
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pewnej historycznej rzeczywistości, wytworzony w  określonych warunkach, by 
następnie na drodze dociekań i analiz stworzyć opis takiego dokumentu, ułożyć 
rejestr i omówić treść. Jeśli jednak metody te uznano za niewystarczające, nale‑
żało posłużyć się kolejnymi, ujawniającymi brakujące elementy opisu bibliogra‑
ficznego, takimi jak metoda historyczna w rozumieniu S. Vrtela ‑Wierczyńskiego 
lub metoda indukcyjno ‑dedukcyjna uzupełniona porównawczą w ujęciu M. Ru‑
likowskiego. Można było także zastosować pochodzącą z inkunabulistyki metodę 
typograficzną, uzupełnioną dociekaniami archiwalnymi, które dawały znako‑
mite rezultaty analiz dziejów drukarstwa i druków268. Dzięki wprowadzeniu tych 
metod powstały bibliografie naukowe, bliskie, co oczywiste, badaniom starej 
książki w bibliologii oraz prowadzące do jej rozwoju269. Bibliografowie stawali się, 
jak napisał recenzent dzieła K. Piekarskiego, „detektywami”270 rozstrzygającymi 
problemy identyfikacyjne, znawcami dziejów druku i  techniki druku, historii 
papieru, opraw itp. Część wykazów bibliograficznych okresu dwudziestolecia nie 
była „suchym katalogiem lub inwentarzem; [była  – A.G.] nauką, dostarczającą 
cennych danych historii kultury i  historii literatury, a  [opierała  – A.G.] się na 
drobiazgowych, mozolnych badaniach”271.

Praktycy bibliografii dowiedli więc nieodzowności bibliografii jako nauki/
metody pomocniczej wobec badań historycznych, umożliwiającej rejestrację 
rękopisów i druków, będących produktem autora, drukarza, wydawcy, ilumina‑
tora i ilustratora – co pozwalało z kolei ustalać szczegóły opisu bibliograficznego. 
Przedstawione w literaturze metody stosowane w bibliografii służyły do wyeks‑
ponowania w rejestrach bibliograficznych jej przedmiotu, czyli książki. Nie była 
nią jednak „książka pojęta li tylko jako [słowo nieczytelne – A.G.] fizyczna – bez 
tekstu, książka niezapełniona tekstem, książka niezapisana”272. 

W świetle wypowiedzi teoretyków II Rzeczypospolitej przedmiot bibliografii 
stanowiła książka z tekstem słownym wyrażającym myśl ludzką, poddana bada‑
niu bibliograficznemu. Za P. Otletem w  latach trzydziestych zaczęto rozszerzać 
pojęcie książki na mapy, ryciny, także materiały poglądowe i  nuty273. Jeszcze 

268 J. Muszkowski: Konsekwencje „Bibliografii Polskiej”…, s. 94. Badania przeprowadzone 
przez bibliografów polegały na rozpoznawaniu materiału drukarskiego oraz morfemizacji proce‑
su typograficznego, a potem introligatorskiego. Z. Goliński: Edytorstwo – tekstologia. Przekroje. 
Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1969, s. 19.

269 Por. np. B. Bieńkowska: Metody bibliologiczne w badaniach…, s. 333–334.
270 (jer.): Przygody uczonego detektywa. [Rec.]. „Tygodnik Ilustrowany” R. 76, nr 26 (1935), 

s. 517.
271 W. Olszewicz: Bibliografia w ręku…, s. 43.
272 A. Łysakowski: O przedmiocie i zadaniach…, k. 285.
273 Ibidem. Również M. Dzikowski uznawał, że dokumenty kartograficzne są przedmiotem 

bibliografii. W 1936 roku, podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy w Warszawie wspomniał o planowa‑
nej bibliografii kartograficznej. M. Dzikowski: Organizacja oddziałów kartograficznych w biblio‑
tekach naukowych. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 
roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 123–124.
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szerzej potraktował przedmiot bibliografii J. Muszkowski, stojąc na stanowisku, 
że „nie ma w zasadzie takiego typu wytworów druku, który nie mógłby stać się 
obiektem opracowania bibliograficznego, i  to z  rozmaitych punktów widzenia, 
teoretycznych czy praktycznych”274. Nadszedł więc ten czas, kiedy pojęcie przed‑
miotu uległo rozszerzeniu na różne formy funkcjonowania tekstu wyrażającego 
treść, zapisanego już nie tylko na podłożu papierowym, co należy wiązać z ro‑
dzącą się nową dyscypliną – dokumentacją.

274 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 265. Badacz zajął się też typologią dokumentów na 
gruncie nauki o książce, ukazując szeroki zakres pojęcia dokumentu, poprzez zaliczenie do nie‑
go nut, map (także atlasów), rycin. Analizował również dokumenty życia społecznego. Dokonał 
podziałów dokumentów ze względu na zamierzenie wydawniczo ‑drukarskie (wydawnictwa jed‑
norazowe o przewidzianym z góry zakończeniu oraz wydawnictwa ciągłe: seryjne, zbiorowe i pe‑
riodyczne). Wyróżnił ponadto formę pośrednią między wydawnictwami odrębnymi a ciągłymi, 
do których zaliczył odbitki i  nadbitki, będące przedmiotem rejestracji w  bibliografiach, dzięki 
czemu zyskały „byt samodzielny”. Ibidem, s. 103–104, 105–107, 110–111, 112.





Rozdzia ł  4

Teoria rodzajów bibliografii

4.1. Typologie bibliografii

Elementem teorii bibliografii są podziały spisów bibliograficznych. Od‑
mienne formy wykazów wyróżniane są w  procesie typologizacji, łączącym 
w  jeden typ opracowania posiadające wspólne cechy. Za jedną z  istotniejszych 
cech wspólnych uznano w okresie międzywojennym przedmiot, w  rozumieniu 
treść, bibliografii1. W związku z rozwojem badań nad czytelnictwem oraz wpły‑
wem lektury na odbiorców, w  Związku Radzieckim zainteresowano się także 
kryterium wartości i  przydatności treści publikacji. Stąd też poprzez uznanie 
ideologicznej i  służebnej roli bibliografii wobec narodu i  państwa radzieckiego 
zaczęto podkreślać rangę treściowego doboru publikacji do spisów bibliograficz‑
nych. Zrodził się cały kierunek teoretyczny2, a  przede wszystkim praktyczny, 
bibliografii zalecających. W  dwudziestoleciu międzywojennym w  typologiach 
bibliografii brano też pod uwagę rodzaj piśmienniczy lub wydawniczy zebra‑

1 Takie stanowisko przyjął np. M.A. Rubakin (1862–1946) w Sredi knig (Sankt Peterburg 1906) 
i G. Schneider w Einführung in die Bibliographie (Leipzig 1936). Kryterium przedmiotowe podziału 
bibliografii zostało zastosowane w haśle Bibliografiâ w Ènciklopedičeskom slovare z  1911 roku. Na 
jego podstawie wyróżniono bibliografie specjalne, czyli przedmiotowe. Ponadto dokonano podziału 
bibliografii wedle: autora (osobowa, zbiorowa, czyli zespołów osobowych), formy (formalna), miej‑
sca wydania (narodowa, a także lokalna). Omówiono również bibliografię ogólną. M.V. Maškova: 
Istoriâ russkoj bibliografii načala XX veka (do oktâbrâ 1917 goda). Moskva 1969, s. 456.

2 M.A. Rubakin opisał: bibliografię katalogową – służącą do rejestrowania książek niezależ‑
nie od oceny ich treści; bibliografię zalecającą  – stanowiącą pomoc w  samokształceniu; biblio‑
grafię historyczną (albo ewolucyjną) – odzwierciedlającą rozwój prądów naukowo ‑filozoficznych 
i  literacko ‑społecznych (miała dawać obraz tych ksiąg, które w  różnych epokach i  warunkach 
historycznych wpływały na rozwój myśli naukowej i  społecznej); bibliografię psychologiczną  – 
rozwijającą się na bazie osiągnięć bibliopsychologii. Natomiast M.M. Kufajew, analizując stosu‑
nek bibliografii do treści książek, wymienił bibliografię systematyczną, rozumowaną, krytyczną 
i  rekomendacyjną. S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii w  zarysie. Wrocław 1951, s. 175; 
M.V. Maškova: Istoriâ russkoj bibliografii…, s. 454.



Rozdział 4. Teoria rodzajów bibliografii228

nych w  spisach dokumentów, cele społeczne3 i  naukowe4 rejestrów oraz formę 
istnienia wykazów5. 

Spisy bibliograficzne, a  więc praktyczny wymiar bibliografii, na przestrzeni 
dziejów zyskiwały dodatkowe cechy i funkcje społeczne, co uwarunkowało powsta‑
nie bibliografii międzynarodowych, bibliografii poszczególnych nauk, ale też „lite‑
ratury przedmiotu”, obejmującej pewne drobniejsze umiejętności, tematy, kwestie 
czy zagadnienia (ten typ rejestrów nie był tworzony najczęściej przez bibliografów 
„zawodowych”), ponadto bibliografii osobowych i regionalnych. Z drugiej strony 
u progu niepodległości Rzeczypospolitej używano określenia „bibliografia stoso‑
wana” (za Friedrichem Adolfem Ebertem), związanego z  badaniem zewnętrznej 
strony książki – materiału, pisma, druku, artystycznego wyposażenia6. 

W  polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego podziały bi‑ 
bliografii były czymś charakterystycznym dla spisów drugiego stopnia, ale na‑
leży pamiętać o opisanych w rozdziale trzecim „typologiach” bibliografii, stwo‑
rzonych przez Mieczysława Rulikowskiego i Leona Bykowskiego w schematach 
nauki o  książce, oraz o  rozważaniach Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego na temat 
bibliografii rozumowanej, powstającej dzięki analizie treści bibliografii. 

3 G. Schneider w podręczniku Einführung in die Bibliographie zastosował różnorodne kry‑
teria podziału spisów bibliograficznych. Omówił bibliografie bibliografii, bibliografie ogólne 
międzynarodowe, ogólne narodowe, bibliografie fachowe (dziedzinowe), bibliografie bibliofilskie, 
listy zalecanych (wartościowych) książek, bibliografie czasopism, bibliografie książek z zafałszo‑
wanymi danymi (np. pod wpływem cenzury), bibliografie wydawnictw szkół średnich i  wyż‑
szych, bibliografie druków urzędowych i  prywatnych, bibliografie anonimów i  pseudonimów 
oraz biobibliografie. J. Muszkowski: Życie książki. Warszawa 1936, s. 275; W. Eydrygiewiczów‑
na: Schneider Georg. Einführung in die Bibliographie. Leipzig 1936. Verlag Karl. V. Hiersmann. 
(23, 5 X 16,5), s. 6 nlb, 203. [Rec.]. „Bibliotekarz” R. 9, nr 7–9 (1937–1938), s. 135.

4 G. Schneider uznał za naukowe trzy rodzaje bibliografii: bibliografie bibliofilskie, z włas‑
nymi metodami badania książek i  swoistą terminologią; bibliografie wyborowe, czyli wykazy 
książek dobranych według konkretnych punktów widzenia; bibliografie fachowe, wykorzystujące 
pierwiastek krytyczny, związane z dokonywaniem odpowiednich wyborów literatury, uwzględ‑
nieniem treści dokumentów, badaniem ich autentyczności, ustalaniem autorstwa i  miejsca 
w  uniwersum myśli ludzkiej. Dwa ostatnie rodzaje bibliografii bazowały na kryterium przed‑
miotowym; jeszcze głębsza analiza zawartości książek była domeną bibliografii analitycznej. Jak 
stwierdził S. Vrtel ‑Wierczyński już po II wojnie światowej, te zadania, wychodzące poza biblio‑
tekarstwo i  dzieje drukarstwa, a  wkraczające na pole historii piśmiennictwa, przybliżyły fakt 
uznania bibliografii za naukę. S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii…, s. 85, 174.

5 G. Schneider wydzielił bibliografie zamknięte i periodyczne, samodzielne i niesamodzielne 
(ogłaszane jako zestawienia bibliograficzne w encyklopediach, podręcznikach, historiach litera‑
tury i  czasopismach) oraz bibliografie ograniczające się do podawania samych tytułów i  takie, 
w których tytuły były wymieniane w tekście. T. Sterzyński: Kompendium bibliografii. „Przegląd 
Bibliograficzny” R. 11, nr 19 (1925), s. 290.

6 Co prawda, M. Rulikowski nie podał wielu przykładów tego typu zastosowania udosko‑
nalanej metody bibliograficznej, ale przypomniał dokonania S. Estreichera oraz K. Piekarskie‑
go, autora bibliografii pism J. Kochanowskiego. M. Rulikowski: Wiedza o  książce (z  powodu 
IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich). „Nowa Książka” R. 3, z. 6 (1936), s. 308.
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Typologie bibliografii pojawiły się zatem jako element porządkujący ma‑
teriał w  bibliografiach drugiego stopnia, obok układów mechanicznych bądź 
rzeczowych7. Jedną z  pierwszych typologii ogłosił Jan Muszkowski w  scharak‑
teryzowanym w  rozdziale trzecim omówieniu bibliograficznym pt. Bibliografia 
polska 1900–1918. Autor ten omówił dorobek polskiej bibliografii w  kilku 
grupach tematycznych, wydzielając: bibliografie narodowe, katalogi, bibliografie 
dzielnicowe (dużych historycznych krain Rzeczypospolitej oraz druków mniej‑
szości narodowych), bibliografie czasopism (w  tym wykazy czasopism, historie 
prasy, wykazy treści poszczególnych czasopism, bibliografie czasopism ogólne 
i  specjalne). Następnie przedstawił działy określone jako zbiory polskie (litera‑
turę poświęconą zasobom archiwów i  bibliotek), rękopisy, stare druki, grafikę, 
ekslibrisy, księgarstwo, problem druku wobec prawa. Były to wspomniane już 
elementy nauki o książce. W ostatnim dziale skupił się na bibliografiach specjal‑
nych8. Bardzo szeroko traktując to pojęcie, włączył do bibliografii specjalnych 
dzieła, które dziś są wyłączane z  bibliografii. Na pierwszym miejscu wymienił 
bowiem encyklopedie powszechne – „najłatwiej dostępne zbiory bibliografii spe‑
cjalnych”, w  których uwzględniana była jednak tylko najważniejsza literatura. 
Do tego typu spisów zaliczył również klasyczny – dla współczesnej teorii biblio‑
grafii  – wykaz, czyli „bibliografie autorów poszczególnych” (zamieszczane np. 
w  czasopismach, słownikach biograficznych, oraz wydawane jako samodzielne 
publikacje w  postaci książek lub artykułów; tu także podał opisy wykazów 
pseudonimów i  kryptonimów). Była to prawdopodobnie pierwsza w  polskiej 

7 Typologia spisów bibliograficznych została zastosowana w  ten sposób przez G. Ottina 
i G. Fumagallego w Bibliotheca bibliographica italica. Catalogo degli scritti di bibliologia, biblio‑
grafia e biblioteconomia pubblicati in Italia e di quelli risguardanti l’Italia pubblicati all’estero 
([Vol.] 1–2, Roma 1889–1895). Badacze ci dokonali wówczas rozróżnienia bibliografii na: regional‑
ne podmiotowe, osobowe, regionalne i  lokalne (w  jednym szeregu). Pozostałe działy bibliogra‑
fii obejmowały zagadnienia specjalne, np. czasopiśmiennictwo, oraz dotyczyły poszczególnych 
dziedzin wiedzy. G. Fumagalli w zbiorze La bibliografia (Roma 1923) do wymienionych spisów 
bibliograficznych dodał katalogi księgarskie i  bibliografie bibliografii. Z  kolei J.A. Almquist 
w Sveriges bibliografiska literatur (D. 1–3, Stockholm 1904–1917) wyodrębnił bibliografie ogólne, 
bibliografie osobowe (w tym bibliografie grupy osób i bibliografie poszczególnych osób) oraz bi‑
bliografie specjalne, np. bibliografie bibliografii, wykazy zawartości czasopism oraz bibliografie 
dziedzin i zagadnień. H. Sawoniak: Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii 
bibliografii. Warszawa 1971, s. 143–145.

8 Według A. Matczuk była to pierwsza próba, podjęta, „by logicznie rozgraniczyć i rozróżnić 
oba pojęcia bibliografii specjalnej”, rozumianej jako bibliografia dziedzin i zagadnień oraz jako 
rodzaj bibliografii, w skład której wchodziła bibliografia dziedzin i zagadnień. Tego typu próby 
występowały „nie w  teoretycznych rozważaniach, ale praktycznym zastosowaniu”. Propozycję 
J. Muszkowskiego badaczka nazwała interesującą i nowatorską: „Można sądzić, że rozróżnienie 
dokonane przez Muszkowskiego miało kapitalne znaczenie w  późniejszych próbach usystema‑
tyzowania bibliografii”. A. Matczuk: Bibliografia specjalna. Historia i zakres pojęcia. W: Biblio‑
grafia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Praca zbior. pod red. J. Woźniak ‑Kasperek i M. Ochmań‑
skiego. Warszawa 2009, s. 97.
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literaturze próba określenia i  scharakteryzowania zjawiska bibliografii osób 
oraz nadania mu odpowiedniej nazwy9. J. Muszkowski w trzecim dziale biblio‑
grafii specjalnych wyróżnił poradniki bibliograficzne, zawierające wskazówki 
bibliograficzne z różnych dziedzin wiedzy, pomocne w sytuacji, gdy nie istniała 
wyczerpująca bibliografia bibliografii (np. poradniki dla samouków)  – były to 
zatem bibliografie zalecające, pomocnicze. Jako ostatni, czwarty typ bibliografii 
specjalnych wymienił bibliografie specjalne przedmiotowe, czyli obejmujące 
zakresem (przedmiotem) poszczególne obszary wiedzy10. 

Tak więc dla J. Muszkowskiego pojęcie bibliografii specjalnej było  – co 
właściwe z punktu widzenia współczesnej teorii bibliografii – nadrzędne wobec 
bibliografii konkretnych dziedzin i zagadnień. W ich obrębie umiejscowił biblio‑
grafie o ograniczonym zakresie, przeznaczeniu oraz zasięgu autorskim. Podziału 
tego nie można, rzecz jasna, potraktować jako obowiązującej w  II Rzeczypo‑
spolitej typologii. J. Muszkowski, opracowując przegląd bibliograficzny, potrze‑
bował elementów systematyzujących materiał, przyjął więc kryteria formalne 
i treściowe. Ta typologia ukazała jednak właściwy już w zasadzie (poza działem 
encyklopedycznym) sposób rozdzielania rodzajów bibliografii.

Kolejną próbę uporządkowania materiału bibliograficznego przeprowa‑
dził Wiktor Hahn (1871–1959)11, autor Bibliografii bibliografii polskiej (Lwów

 9 Z ustaleń dokonanych przez A. Znajomskiego wynika, że – jak w przypadku innych ty‑
pów bibliografii – praktyka znacznie wyprzedziła refleksję teoretyczną poświęconą bibliografiom 
osobowym. Termin „bibliografia osobowa” pojawił się w polskim piśmiennictwie bardzo późno, 
właśnie za sprawą J. Muszkowskiego. Co prawda, w dwudziestoleciu międzywojennym L. Stola‑
rzewicz, bibliograf A. Mickiewicza i  Z. Krasińskiego, pisał: „Podobne zadania [jak monografie 
pisarzy – A.G.] spełnia bibliografia, która podaje wykazy wydań i ich opracowań, rozpraw i mo‑
nografii, poświęconych poszczególnym dziełom i całokształtowi twórczości”. L. Stolarzewicz: 
Bibliografia Mickiewiczowska. Wilno 1924, s. II. Niemniej wypowiedzi czy choćby wzmianek na 
temat tego rodzaju spisów w  badanej literaturze nie odnaleziono. Wyodrębnienia bibliografii 
osobowych zabrakło nawet u W. Hahna w jego Bibliografii bibliografii polskiej (Lwów 1921). Wy‑
dzielił je natomiast W.T. Wisłocki w bieżącej bibliografii bibliografii za rok 1928, o czym jeszcze 
będzie mowa. Pierwsze ustalenia o charakterze teoretycznym dotyczące problematyki bibliografii 
osobowych pochodzą z  okresu powojennego  – w  1948 roku H. Hleb ‑Koszańska przygotowała 
Wytyczne bibliografii Joachima Lelewela (H. Hleb ‑Koszańska: Wytyczne bibliografii Joachima 
Lelewela (z  problemów bibliografii osobowej). „Biuletyn Państwowego Instytutu Książki” T. 1, 
nr 5 (1948), s. 1–12). Por. A. Znajomski: Bibliografie osobowe historyków polskich. Lublin 2004, 
s.  23–25; Idem: Bibliografie specjalne – tendencje rozwoju na przykładzie bibliografii osobowych. 
W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. 
[Oprac. dyskusji D. Bilikiewicz ‑Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 213.

10 Matematyka i nauki przyrodnicze; krajoznawstwo i  ludoznawstwo; język i  literatura; hi‑
storia; prawo i  nauki społeczne; religia; pedagogika; filozofia; sztuki piękne; nauki stosowane. 
J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918. „Przegląd Historyczny” T. 21, Ser. 2 T. 1 (1917–1918), 
s. 402–413.

11 S. Vrtel ‑Wierczyński zwrócił uwagę, że W. Hahn „nie przyszedł z  żadnym, z  góry upa‑
trzonym, systemem”, a struktura pracy wynikała z zebranego materiału. S. Vrtel ‑Wierczyński: 
Dr. Stanisław Lam: O bibliografię polską. Kilka uwag i projektów, Warszawa, 1921. Biblioteka Pra‑
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1921)12. W schemacie bibliografii drugiego stopnia wydzielił zaledwie dwa typy, 
a  mianowicie bibliografie ogólne i  bibliografie szczegółowe (dziś powiedzieli‑ 
byśmy – specjalne). Taki sam podział dwa lata wcześniej wprowadził Mieczysław 
Rulikowski w opracowaniu na potrzeby referatu na I Zjazd Księgarzy Polskich. 
Zanalizował w  nim ważniejsze  – jego zdaniem  – opracowania bibliograficzne, 
dokonując podziału spisów na bibliografie ogólne i bibliografie szczegółowe lub 
systematyczne13, do których włączył wykazy obejmujące piśmiennictwo jednego 
autora lub pewnego zakresu. Zatem i dla niego pojęcie bibliografii szczegółowej/
systematycznej było szersze i  nie oznaczało jedynie bibliografii dziedzin i  za‑ 
gadnień.

W  dziale pierwszym Bibliografii bibliografii polskiej, zatytułowanym Biblio‑
grafie ogólne, W. Hahn umieścił opisy bibliografii bibliografii, bibliografii zbioro‑
wych, które dziś nazwalibyśmy narodowymi14, bibliografii obejmujących pewne 
okresy (odpowiednik bibliografii retrospektywnych), ważniejszych zbiorowych 
katalogów księgarskich i  antykwarskich (w układzie topograficznym), ale też – 

sowa Polska. Zeszyt 1.  – Wznowienie Przewodnika Bibliograficznego i  Książki.  – Stanisław Jar‑
kowski: Prasa warszawska od d. 5. XI. 1916 do d. I. III. 1919. Warszawa, 1921. Biblioteka Prasowa 
Polska. Zeszyt 2.  – Kazimierz Daszkiewicz i  Janusz Gąsiorowski: Polska bibliografia wojskowa. 
Część I. Tom II. Warszawa, 1921. Wydawnictwa Centralnej Biblioteki Wojskowej. Nr 3. – J. Graff‑
 ‑Chrząszczewska: Stare druki księgozbioru chełmskiego. Szkic monograficzny. Nadbitka z  czaso‑
pisma Wschód Polski, 1921, nr. 8–9.  – Dr Stanisław Lam: Polskie znaki księgarskie. Warszawa, 
1921. – Dr. Wiktor Hahn: Bibliografia bibliografii polskiej. Lwów, 1921. H. Altenberg. [Rec.]. „Prze‑
gląd Warszawski” R. 2, nr 6 (1922), s. 442–444.

12 Jak przyznał autor, genezy jej powstania należy upatrywać w  prowadzonych w  latach 
dwudziestych wykładach i ćwiczeniach z księgoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Trzeba zaznaczyć, że bibliografia miała dla niego wymiar praktyczny, był zwolennikiem 
traktowania jej jako dziedziny pragmatycznej, umożliwiającej rozwój humanistyki. To wąskie 
postrzeganie spowodowało, że S. Vrtel ‑Wierczyński, recenzując pracę, zwrócił autorowi uwagę, 
iż we wstępie zabrakło istotnej dla zrozumienia sensu i  zawartości dzieła definicji bibliografii. 
W. Hahn: Bibliografia bibliografii polskiej. Lwów 1921, s. XI–XII; S. Vrtel ‑Wierczyński: Dr. Sta‑
nisław Lam…, s. 441; P. Grzegorczyk: Wiktor Hahn 1871–1959. „Roczniki Biblioteczne” R. 4, 
z. 3–4 (1960), s. 281.

13 Do problemu bibliografii systematycznych, ale w zupełnie innym znaczeniu M. Rulikowski 
wrócił w  1935 roku, przedstawiając zagadnienia metod bibliografii, co zasygnalizowano w  roz‑
dziale trzecim. M. Rulikowski: Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny wiedzy o  książce 
i nowe w niej kierunki. Warszawa 1935, s. 56–58.

14 Było to np. dzieło F. Bentkowskiego oraz bibliografów, którzy uzupełniali jego spis, ponadto 
A.B. Jochera i K. Estreichera. Jeszcze w 1946 roku W. Hahn podtrzymywał pogląd, że bibliografia 
zbiorowa to bibliografia ogólna, narodowa i zaliczał do niej bibliografię bieżącą i retrospektywną 
narodową, jak i własną bibliografię bibliografii polskich. Dziesięć lat wcześniej używał określenia 
„ogólna bibliografia polska”. W  referacie Początki bibliografii polskiej, omawiając prace biblio‑
graficzne J.A. Załuskiego, nazwał tak jego dokonania. W. Hahn: Początki bibliografii polskiej. 
„Pamiętnik Literacki” R. 33, z. 1 (1936), s. 149 (to samo w: Księga referatów. Zjazd Naukowy im. 
Ignacego Krasickiego we Lwowie w  dniach 8–10 czerwca 1935 roku. Pod red. L. Bernackiego. 
Lwów 1936, s. 148–154); W. Hahn: O  potrzebach bibliografii polskiej. „Życie Nauki” T. 1, nr 6 
(1946), s. 431–433.
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jak J. Muszkowski  – opisy encyklopedii ogólnych, a  ponadto wykaz czasopism 
bibliograficznych. Cechą łączącą bibliografie ogólne w rozumieniu W. Hahna był 
ich szeroki zakres tematyczny. 

Znacznie bardziej rozbudowany został dział bibliografii szczegółowych15, 
zwanych też specjalnymi w ogłoszonym również w 1921 roku artykule Główne 
potrzeby bibliografii polskiej16. Ten praktyk bibliografii, zwłaszcza bibliografii 
bibliografii oraz bibliografii nauk filologicznych, miał zatem problemy z konsek‑ 
wentnym przyjęciem jednego z określeń typu bibliografii. 

Do bibliografii szczegółowych w Bibliografii bibliografii polskiej W. Hahn zali‑
czył spisy poszczególnych dziedzin w układzie rzeczowym17. W dwóch ostatnich 
działach części szczegółowej umieścił odrębne rodzaje bibliografii specjalnych18, 
w  których został ograniczony nie zakres, ale zasięg  – osobowy oraz formalny. 
Był to bowiem dział Czasopiśmiennictwo  – ze spisami zarówno czasopism, jak 
i  ich zawartości. W ostatnim dziale, nazwanym Osoby, ogłosił opisy bibliografii 
zespołów osobowych, słowników biobibliograficznych, bibliografie kobiet oraz 
spisy anonimów, kryptonimów i pseudonimów, przy czym były to jedynie opra‑
cowania ogólne; drobiazgowe zostały zamieszczone przy dziedzinach wiedzy. 
Dokonał więc zabiegu typologizacji bibliografii szczegółowych, podobnie jak 
uczynił to J.  Muszkowski. Jednak niekonsekwentnie19 stosował nazewnictwo, 
zabrakło określeń znanych już z teorii, wprowadzonych przez J. Muszkowskiego, 
jak choćby tzw. bibliografii autorów poszczególnych czy bibliografii dzielnicowej. 
Bibliografie zwane dziś regionalnymi czy terytorialnymi autor ten rozproszył 
w obrębie spisu: część opisów znalazła się w dziale Historia i nauki pomocnicze, 
gdzie pomieścił bibliografie historii dzielnic i miast, a część w dziale Księgoznaw‑
stwo, w którym opisał druki dzielnicowe, nie nazywając ich jednak odpowiednio. 

Bogatsza systematyka opracowań bibliograficznych została wprowadzo‑ 
na w  bieżącej Bibliografii bibliografii, bibliotekarstwa i  bibliofilstwa za rok 

15 W 1946 roku W. Hahn użył określenia „bibliografia specjalna” i zaliczył do niej bibliogra‑
fie poszczególnych gałęzi wiedzy, „bibliografie osobistości”, bibliografie miast, bibliografie czaso‑
pism (literackich, bo te były przedmiotem stanu badań). W. Hahn: O potrzebach bibliografii…, 
s. 433–438.

16 W. Hahn: Główne potrzeby bibliografii polskiej. „Gazeta Lwowska” R. 111, nr 122 (1921), 
s. 2.

17 Teologia, filozofia, pedagogika, prawo, nauki ścisłe, geografia, umiejętności stosowane, 
medycyna, filologia i historia literatury, historia i nauki pomocnicze, sztuki piękne, księgoznaw‑
stwo (w tym katalogi wzorowe, bibliotek, archiwów, inkunabuły i pierwsze druki, ekslibrisy, spisy 
drukarń i księgarń).

18 W Dodatku przedstawił bibliografie obcych narodów.
19 W  obrębie bibliografii szczegółowych poszczególne działy rozpoczynał od: zestawień 

zbiorowych, zestawień bibliograficznych zbiorowych, bibliografii zbiorowych, bibliografii zbio‑
rowych i  częściowych, bibliografii ogólnych, bibliografii. Por. też rozważania H. Hleb‑Koszań‑
skiej. H. Hleb ‑Koszańska: Kompozycja bibliografii specjalnej. „Biuletyn Państwowego Instytutu 
Książki” T. 2, nr 3 (1949), s. 31–33.
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192820 w  opracowaniu Władysława Tadeusza Wisłockiego (Kraków 1928–1929. 
[Dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”]). Pod wspólnym nagłówkiem Biblio‑
grafia zarejestrowano tu bibliografie ogólne, bibliografie czasopism, bibliografie 
zalecające oraz bibliografie dziedzin i  zagadnień, których było najwięcej. 
Wyodrębniono natomiast pod własnymi nazwami kilka działów, w  których 
zgrupowano „bibliografie poszczególnych autorów”  – jak u  J. Muszkowskiego 
(przy czym w zeszytach 3. i 4. zmieniono nazwę na „bibliografie poszczególnych 
osób”, ponieważ obejmowała ona spisy nie tylko osób piszących), bibliografie 
przekładów oraz bibliografie regionalne. Podział ten należy zatem uznać za nie‑
oddający żadnego z kryteriów podziału/analizy, co być może było spowodowane 
nagromadzeniem dużej liczby spisów o charakterze osobowym, translatorskim 
czy regionalnym. Niewątpliwie był to efekt nieunormowanej terminologii bi‑
bliograficznej. Jednak w  rocznikach od 1930 do 1934 (za rok 1929 bibliografia 
nie ukazała się), gdy Maria Mazankówna ‑Friedbergowa (1900–1992) przejęła 
opracowanie Bibliografii bibliografii, bibliotekarstwa i bibliofilstwa21, oraz w rocz‑
niku za lata 1935 i  1936 w  przygotowaniu Wandy Żurowskiej (1904–1981)22, 
układ23 oddawał już pełniejszy podział bibliografii według jej rodzajów. Autorki 
dokonały rozlokowania wszystkich opracowań bibliograficznych, które znalazły 
się w obrębie całego działu Bibliografia, a nie tylko w jego części. Wyodrębniły 
bibliografie ogólne, „bibliografie oddzielnych gałęzi wiedzy” (od rocznika 
1933 – „bibliografie oddzielnych gałęzi wiedzy i problemów”, a w  tomie dla lat 
1935–1936 „bibliografie oddzielnych gałęzi wiedzy i  zagadnień”), bibliografie 
regionalne i  lokalne24 oraz bibliografie osób, wśród których spisywano zesta‑
wienia podmiotowe, przedmiotowe i zespołów osób. Jednak i tu trudno znaleźć 
jeden element będący źródłem podziałów. Na tym samym poziomie znalazły 
się bibliografie wyróżnione ze względu na zakres: nieograniczony (ogólne) lub 
ograniczony („oddzielnych gałęzi wiedzy i problemów/zagadnień”, ale też regio‑
nalne i  lokalne, jeśli były przedmiotowymi), jak i ograniczone zasięgi: autorski 
(bibliografie osób) lub terytorialny (bibliografie regionalne i lokalne – jeśli były 
podmiotowymi).

20 W Bibliografii bibliofilstwa i bibliografii polskiej za lata 1914–1917, 1918 i 1919, za rok 1920, 
za lata 1921 i 1922 materiał został ułożony alfabetycznie.

21 Kraków 1929–1930. [Dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”]; następnie za rok 1931 Kra‑
ków 1932. [dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”]; 1932 Kraków 1933. [Dodatek do „Przeglądu 
Bibliotecznego”]; 1933 Kraków 1934. [Dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”]; 1934 Kraków 1936. 
[Dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”].

22 Kraków 1938. [Dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”].
23 Uznany przez H. Sawoniaka za trafniejszy. H. Sawoniak: Rozwój i metodyka…, s. 214.
24 Określenia „bibliografia lokalna” użył w 1913 roku K. Kaczmarczyk, ogłaszając wstęp do 

Bibliografii Krakowa za rok 1912 w „Roczniku Krakowskim”. Bibliografią lokalną była dla niego 
bibliografia miejscowości. Pojęcie to było nowe i  nie znalazło się w  bibliografiach bibliografii 
J.  Muszkowskiego ani W. Hahna. A. Matczuk, A. Znajomski: Bibliografia lokalna w  Polsce  – 
wokół terminu i pojęcia. „Przegląd Biblioteczny” R. 83, z. 3 (2015), s. 354–355.
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Analizując piśmiennictwo zbibliografowane przez W.T. Wisłockiego, 
M. Mazankównę ‑Friedbergową i W. Żurowską, należy zwrócić uwagę na prze‑ 
nikanie normującego się słownictwa (np. bibliografia osób, regionalna) do 
teorii i  metodyki bibliografii oraz na próby metodycznego ujednolicenia zasad 
przydziału publikacji do dwóch kategorii, a  mianowicie do działu bibliografii 
regionalnych, później regionalnych i lokalnych, oraz do bibliografii oddzielnych 
gałęzi wiedzy. Od rocznika 1930 zmieniły się kryteria doboru materiałów i  są 
one aktualne do dziś. Prace, które swoim zakresem obejmowały pewne zagad‑
nienia i  tematy specjalne, charakterystyczne dla konkretnych regionów, jak 
np. bibliografia historii Tatarów, bibliografia historii ziem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, bibliografia o  kolonistach niemieckich na Wołyniu, produkcja 
historyczna rejonu lubelskiego itp., zostały przeniesione z  działu regionalnego 
do „bibliografii oddzielnych gałęzi wiedzy”. Rejestry bibliograficzne opracowane 
przez W.T. Wisłockiego, M. Mazankównę ‑Friedbergową i  W. Żurowską wpły‑
nęły zatem pozytywnie na kształtowanie się samej metodyki oraz nazewnictwa 
poszczególnych rodzajów bibliografii.

Mimo zauważonych rozbieżności należy uznać, że zastosowanie typologii 
bibliografii w  bibliografiach drugiego stopnia25 przyczyniło się do wzrostu 
zainteresowania nie tyle samymi podziałami rejestrów bibliograficznych, ile 
terminologią bibliograficzną. W piśmiennictwie teoretycznym dążono natomiast 
do ustanowienia kryteriów typologizacji opracowań bibliograficznych. Pisano 
o kryteriach doboru materiałów do bibliografii, takich jak: język piśmiennictwa, 

25 Warto jeszcze wspomnieć, że typologie spisów bibliograficznych można odnaleźć w  bi‑
bliografiach dziedzin i zagadnień. J.S. Bystroń w dziale wstępnym Bibliografii etnografii polskiej 
([T.] 1, Kraków 1929) wydzielił bibliografie ogólne, bieżące i regionalne, przy czym przez biblio‑
grafie ogólne rozumiał bibliografie najogólniejsze, ale z zakresu etnografii. Do bieżących włączył 
te, które były ogłaszane na łamach czasopism, a  do regionalnych bibliografie poszczególnych 
rejonów Polski (głównie krain historycznych). Z kolei H. Bachulska, M. Handelsman i R. Prze‑
laskowski w Bibliografii historii polskiej 1815–1914 (Warszawa 1939) w dziale pierwszym swojego 
spisu dokonali podziału źródeł na: bibliografie bibliografii, bibliografie ogólne, bibliografie wy‑
dawnictw ciągłych oraz bibliografie historyczne i inne specjalne (w tym bibliografie historyczne 
o  charakterze ogólnym oraz bibliografie dotyczące poszczególnych zagadnień). O  świadomości 
bibliograficznej tych autorów na temat rodzajów bibliografii świadczy nie tylko zastosowany 
przez nich podział bibliografii, ale też prawidłowy dobór materiałów do poszczególnych działów. 
Natomiast M. Bałaban, autor Bibliografii historii Żydów w Polsce i w krajach ościennych za lata 
1900–1930 (Z. 1, Warszawa 1939), w  pierwszym dziale, nazwanym Bibliografia, wyodrębnił: bi‑
bliografie bibliografii; teorię bibliografii; czasopisma i wydawnictwa zbiorowe poświęcone biblio‑
grafii; encyklopedie, leksykony i słowniki biograficzne; bibliografie ogólne (oczywiście w kontek‑
ście tematyki żydowskiej); bibliografie szczegółowe (a więc szczegółowych tematów związanych 
z  historią Żydów, nawet jeśli był to temat poboczny); katalogi biblioteczne i  działowe; katalogi 
inkunabułów; katalogi księgarskie i aukcyjne (ważniejsze); bibliografie prac poszczególnych au‑
torów; archiwa; katalogi rękopisów; biblioteki; nauki pomocnicze, słowniki skrótów, kalendaria. 
Tak więc bibliografiami były dla niego wszelakie źródła, nie tylko bibliograficzne, od których 
należało rozpocząć metodyczne zbieranie informacji.
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miejsce wydania (kraj, dzielnica, miasto), okres wydania (np. bibliografie inku‑
nabułów), typ wydawnictw, gałąź lub dział wiedzy, ewentualnie przedmiot lub 
zagadnienie26.

Jako warunek podziału bibliografii zaczęto stosować czas (współcześnie  – 
zasięg chronologiczny), z uwagi na niego wydzielono bibliografie książek wyda‑
nych w przeszłości, w czasie nieograniczonym lub w pewnym okresie, oraz takie, 
które rejestrowały wyłącznie książki najnowsze. Ten ostatni rodzaj nazwano 
bibliografiami bieżącymi, czyli rejestracją druków. Bibliografie te ewidencjo‑
nowały nowości wydawnicze ukazujące się na danym terytorium lub w danym 
języku. Z uwagi na kryterium czasowe wydzielano więc bibliografie historyczne, 
retrospektywne, zakończone lub zamknięte, a  w  opozycji do nich bibliografie 
periodyczne i bieżące27.

Czas, kryterium etniczne, językowe i terytorium powstania dokumentów były 
elementami służącymi do wyróżnienia bibliografii narodowych i  regionalnych. 
O  kryterium formalno ‑wydawniczym mówiono w  przypadku wyodrębnienia 
bibliografii ogólnych (książek, czasopism, druków ulotnych itp.), a o kryterium 
formalno ‑piśmienniczym, gdy tworzone były bibliografie specjalne literatury 
pięknej w odróżnieniu od piśmiennictwa naukowego. 

Kryterium treści dzieł było z  kolei najistotniejsze w  przypadku bibliografii 
określanych jako systematyczne/specjalne28. Wśród tych ostatnich Stefan Rygiel 
(1887–1945) wydzielił w 1934 roku bibliografie poszczególnych dziedzin wiedzy 
(jako przykład podał medycynę, nauki przyrodnicze, historię polityczną, histo‑
rię literatury), węższych jej działów (np. numizmatyka, okulistyka, homiletyka) 
oraz bibliografie konkretnych kwestii czy tematów. Ten podział jest do dziś 
stosowany podczas wyodrębniania typów bibliografii treściowych.

Kolejnym kryterium różnicowania bibliografii był proces informacyjny, 
podczas którego odpowiednio uporządkowane spisy bibliograficzne służyły jako 
podstawowe źródło wiedzy, nazwane wówczas aparatem pomocniczym. Były to 

26 Nie nazywając jeszcze tych kryteriów prawidłowo, J. Muszkowski omówił zakres i niemal 
wszystkie rodzaje zasięgów bibliografii. J. Muszkowski: Życie książki…, s. 263–265.

27 S. Rygiel wyróżnił np. bibliografie retrospektywne i bieżące, których funkcje pełniły cza‑
sopisma bibliograficzne lub naukowe periodyki z działami bibliograficznymi. Por. M. Rulikow‑
ski: Rola i zadania księgarstwa w dziedzinie bibliografii. „Przegląd Księgarski” R. 1 (7), nr 4 (1919), 
s. 109; S. Rygiel: Bibliografia i czytelnik. „Nowa Książka” R. 1, z. 5 (1934), s. 202–203. Bibliografie 
retrospektywne i bieżące rozróżnił też E. Poznański. E. Poznański: Zagadnienia bieżącej biblio‑
grafii żydowskiej. „Miesięcznik Żydowski” R. 1, T. 2, z. 7 (1931), s. 29. Z  uwagi na chronologię 
J. Muszkowski wydzielił w obrębie bibliografii narodowych lub państwowych bibliografie zakoń‑
czone lub zamknięte (dziś retrospektywne) oraz periodyczne, czyli bieżące. J. Muszkowski: Życie 
książki…, s. 261.

28 S. Rygiel: Bibliografia i  czytelnik…, s. 202–203. J. Muszkowski pisał o  bibliografiach, 
w  których należało dokonać wyboru, biorąc pod uwagę kryterium treści lub bibliologiczne 
(właściwie bibliofilskie). Te rodzaje bibliografii można dziś nazwać bibliografiami specjalnymi. 
J. Muszkowski: Życie książki…, s. 262–263.
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bibliografie ogólne (międzynarodowe i narodowe), specjalne (międzynarodowe, 
narodowe z  zakresu jednej dziedziny; retrospektywne i  bieżące, czasopisma 
recenzyjne; „bibliografie osobistości”) oraz zawartości czasopism (zbiorowe 
i indeksy poszczególnych periodyków)29.

W pracach będących analizami dokonań bibliografii praktycznej II Rzeczy‑
pospolitej oraz w  wydawnictwach informacyjnych zdecydowanie częściej nie 
podawano założeń dokonywanego podziału bibliografii, a  jedynie wymieniano 
rodzaje bibliografii, np. ogólne30, nazywane „wszechstronnymi skarbcami” 
dorobku duchowego narodu, który utrwalono drukiem, pełniącymi istotne 
zadania w procesie poszukiwania materiałów wśród ogromu dzieł31, wszystkich 
nauk i  narodów32. Utożsamiano je zazwyczaj z  bibliografiami narodowymi, 
a np. Stanisław Ptaszycki w Encyklopedii nauk pomocniczych historii i literatury 
polskiej (Lublin 1921) powiązał je też z  dziełem Bibliograficznych ksiąg dwoje 
Joachima Lelewela oraz bibliografiami bieżącymi na przykładzie czasopism 
bibliograficznych. 

Zdarzało się, że oddzielnie analizowano bibliografie narodowe33, zwane też 
krajowymi34, których zadaniem było rejestrowanie całokształtu piśmiennictwa 
opublikowanego w danym języku lub dotyczącego danego narodu. Ten typ reje‑
strów w Niemczech nazywany był primären Nationalbibliographie35, co przetłu‑
maczono na język polski w  brzmieniu: „narodowa bibliografia pierwiastkowa”. 
Jednak w II Rzeczypospolitej unikano tego określenia, jako że taka bibliografia 
niekoniecznie musiała być narodowa. Mogła być reprezentowana przez biblio‑
grafie państwowe, co zdarzało się częściej36. W Wielkiej ilustrowanej encyklopedii 

29 A. Łysakowski: Organizacja oddziałów informacyjno ‑bibliograficznych. W: IV Zjazd Bi‑
bliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – 
Sekcja I–III. Warszawa 1936, s. 60.

30 M. Poznański: Nasze ambicje bibliograficzne. „Kurier Polski” R. 24, nr 16 (1921), s. 3.
31 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w  Polsce. Rzecz czytana na posiedzeniu 

Wydziału Filologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dn. 7 lutego 1921. Lwów 1921. [Od‑
bitka], s. 12.

32 Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna Ultima Thule. Pod red. S.F. Michalskiego. 
T. 2, (Bhagavadgita – Delboeuf). Warszawa 1928, s. 21.

33 J. Muszkowski: Bibliografia. W: Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy 
i kultury. T. 1, A–D. Red. naczelny Z. Łempicki ; red. A. Chorowiczowa. Lwów ; Warszawa 1933, 
s. 672–673.

34 Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna Ultima…, s. 21.
35 W  1930 roku J. Vorstius rozważał to pojęcie, rzadko omawiane w  niemieckiej nauce. 

J.  Vorstius: Zur Theorie der primären Nationalbibliographie. „Zentralblatt für Bibliotheks‑
wesen” 1930, s. 323–343. Por. też H. Lipska: Zentralblatt für Bibliothekswesen. Hrgg. v. A. Boemer, 
G. Leyh, W. Schultze. Leipzig 1930. Jhrg. 47. Zesz. 5. Treść […]. [Rec.]. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, 
z. 3 (1930), s. 366–367.

36 E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, s. 29. J. Muszkowski w  Życiu książki 
używał określeń „bibliografie narodowe” i „bibliografie państwowe”. 
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powszechnej z 1929 roku bibliografie narodowe zostały ograniczone nie tylko do 
druków danego kraju, ale – co zastanawiające – do jego części37.

Zdawano sobie sprawę, że dopiero z  czasem zaczęły powstawać bibliografie 
specjalne, czyli „najwdzięczniejsze dla pracy naukowej konary”, przez które Mar‑
celi Poznański (1893–1956) rozumiał jedynie bibliografie dziedzin i zagadnień38, 
S. Vrtel ‑Wierczyński szerzej i właściwie – bibliografie określonych umiejętności, 
epok, kwestii, tematów i autorów39, Edward Poznański (1901–1976) – bibliografie 
przeznaczone dla szerszych lub węższych kręgów specjalistów40, a S. Ptaszycki – 
katalogi inkunabułów (ale też dzieła poświęcone inkunabułom), katalogi druków 
wieku XVI, katalogi rękopisów i  indeksy do czasopism  – dziś nazwalibyśmy 
je bibliografiami specjalnych typów dokumentów. Bibliografiami specjalnymi 
były więc  – odmiennie dla różnych teoretyków dwudziestolecia międzywojen‑
nego  – bibliografie obejmujące gałęzie piśmiennictwa i  produkcji drukarskiej41, 
bibliografie poszczególnych działów nauki, wiedzy czy działalności praktycznej42, 
zestawienia pism osób, specjalnych gatunków/rodzajów piśmiennictwa, a  także 
bibliografie skierowane do konkretnych grup odbiorców. Z  kolei S. Ptaszycki 
bibliografie dziedzin i  zagadnień we współczesnym rozumieniu nazwał biblio‑
grafiami systematycznymi43. Nie były one  – wedle jego opinii  – bibliografiami 
specjalnymi44. Określenie „bibliografia systematyczna” lepiej oddawało rodzaj 
tych spisów. Powstawały one w  wyniku systematyzacji bibliograficznej, przez 
którą rozumiano wówczas badanie dokumentów poprzez ich treść (za S. Vrtelem‑
 ‑Wierczyńskim). Pojęć bibliografii specjalnej, szczegółowej i  systematycznej 
używano zamiennie lub też oznaczały coś zgoła odmiennego, w  zależności od 
bibliografowanego przedmiotu i zakresu dokumentów. 

W literaturze rzadziej wymieniano bibliografie powszechne, które stanowiły 
efekt działań brukselskiego instytutu bibliograficznego, a ich cząstką była polska 
produkcja wydawnicza45. W  kontekście „doradczej” funkcji bibliografii pisano 

37 Bibliografia. W: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, Assurbanipal  – Cau‑
dry. Kraków [1929], s. 182. 

38 M. Poznański: Nasze ambicje bibliograficzne…, s. 3; Bibliografia. W: Encyklopedia po‑
wszechna Ultima…, s. 21.

39 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz…, s. 13–15.
40 E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, s. 29.
41 Bibliografia. W: Wielka ilustrowana encyklopedia…, s. 182. 
42 Wbrew wcześniejszym ustaleniom J. Muszkowski stworzył definicję bibliografii specjalnej 

ograniczonej do bibliografii dziedzin i  zagadnień. Na usprawiedliwienie badacza można przy‑
pomnieć, że kompendium, w którym znalazła się ta definicja, było przeznaczone dla młodzieży. 
J. Muszkowski: Bibliografia. W: Świat i życie…, szp. 673.

43 Dotyczące historii i literatury, językoznawstwa, ludoznawstwa, słowianoznawstwa, filolo‑
gii klasycznej, filozofii, pedagogiki, prawa, wojskowości oraz różne.

44 S. Ptaszycki nie podał definicji poszczególnych typów bibliografii. S. Ptaszycki: Encyklo‑
pedia nauk pomocniczych historii i literatury polskiej. Lublin 1921, s. 44–138. 

45 M. Poznański: Nasze ambicje bibliograficzne…, s. 3.
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też o  bibliografii rozumowanej, czyli adnotacyjnej, zawierającej krótkie stresz‑
czenia46. Nazywano ją inaczej bibliografią opisową47, ponieważ pod każdym 
opisem bibliograficznym znajdowało się wyczerpujące streszczenie artykułu, 
a  więc natychmiast można było zorientować się w  kwestii właściwości doboru 
materiału. Przeciwieństwem tego rodzaju bibliografii były bibliografie formalne, 
zewnętrzne – pozbawione streszczeń48. Do ważniejszych źródeł informacji zali‑
czono bibliografie bibliografii, włączone do bibliografii specjalnych49. Ponadto 
rozróżniono bibliografie książek znajdujących się w  handlu księgarskim50, 
a nawet katalogi bibliotek narodowych (drukowane wykazy dzieł we wszystkich 
językach, otrzymywane lub kupowane przez największe placówki – dziś powie‑
dzielibyśmy, że to katalogi nabytków lub katalogi centralne)51.

Tak więc w podziałach bibliografii zazwyczaj skupiano się na dualistycznym 
charakterze spisów, nie wchodząc w metodyczne szczegóły dalszych specjaliza‑
cji. Stąd wyróżnianie bibliografii ogólnych i  specjalnych, rozumowanych i  for‑
malnych, bieżących i  retrospektywnych, całkowitych i  w  wyborze52. W  okresie 
międzywojennym  – tak jak współcześnie  – nie funkcjonowała jedna typologia 
opracowań bibliograficznych53. Zresztą najczęściej pisano wprost o konkretnym 
rodzaju bibliografii, nie precyzując, w  wyniku jakiego zabiegu typologizacyj‑
nego – doboru/selekcji materiałów – został on wyłoniony.

Procesy typologii opracowań bibliograficznych, ale i  standaryzacji słow‑
nictwa, byłyby z  pewnością mocniej ugruntowane, gdyby w  dwudziestoleciu 
międzywojennym udało się wydać podręcznik metodyki i teorii bibliograficznej 
porządkujący wspomniane zagadnienia. W  tym miejscu należy wspomnieć, 

46 S. Rygiel: Bibliografia i czytelnik…, s. 202–203.
47 Określeniem tym posłużył się W. Hahn we wstępie do Bibliografii bibliografii polskiej, 

potwierdzając konieczność oszczędzania miejsca w  spisie. Autorowi chodziło o  adnotacje treś‑
ciowe, w  których mógłby omówić każdą z  zarejestrowanych przez siebie publikacji. Dziś temu 
typowi bibliografii odpowiada bibliografia analityczna lub adnotowana. Z  kolei w  Encyklopedii 
powszechnej Ultima Thule była mowa o spisach, które zawierały tylko nazwy książek, oraz o spi‑
sach z uwagami krytycznymi. Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna Ultima…, s. 21.

48 M. Dzikowski: Bibliografia zawartości czasopism. W: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Bibliote‑
karzy Polskich w Poznaniu 29.V–2.VI. 1929 r. Kraków 1929, s. 123, 128–129.

49 W  Encyklopedii powszechnej Ultima Thule, przedstawiając przykłady prac bibliograficz‑
nych, wymieniono spisy bibliografii, czyli bibliografie bibliografii, które powstawały po to, by 
ułatwiać rozeznanie w  dużej liczbie wykazów. Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna Ulti‑
ma…, s. 21; J. Muszkowski: Życie książki…, s. 269.

50 Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna Ultima…, s. 21.
51 J. Muszkowski: Bibliografia. W: Świat i życie…, s. 672.
52 Bibliografia. W: Encyklopedia powszechna Ultima…, s. 20.
53 Można też przypomnieć rodzaje bibliografii wymienione przez organizatorów II Zjazdu 

Bibliofilów z  1926 roku w  zaproszeniu do udziału w  spotkaniu. Były to bibliografie: naukowa, 
księgarska, bibliofilska. Ich wyróżnienie miało charakter funkcjonalny – być może dlatego, że za 
sprawy referatów odpowiadał wówczas M. Rulikowski. Pamiętnik II Zjazdu Bibliofilów Polskich 
w Warszawie (31 X–2 XI 1926). Warszawa 1928, s. 16. 
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że S. Vrtel ‑Wierczyński w  1931 roku przygotowywał podręcznik przeznaczony 
dla studentów, bibliotekarzy i  bibliografów, którego treść miała być zgodna 
z programem państwowych egzaminów bibliotekarskich. Nadał mu tytuł Wstęp 
do bibliografii54. Całość miała być podzielona na trzy części55. W  pierwszej, 
historycznej, miały zostać omówione zagadnienia dotyczące: dziejów pisma, 
książki i druku, pojęcia i przedmiotu bibliografii, jej rodzajów i podziałów, opisu 
bibliograficznego, systemów bibliograficznych i rozwoju bibliografii, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem Polski. Na podstawie pozostałych w rękopisie materiałów 
można ustalić, jakie rodzaje bibliografii autor zamierzał opisać. Jako pierwsze 
kryterium podziału bibliografii wyróżnił zakres i  treść; wedle tego kryterium 
miał scharakteryzować bibliografie ogólne i specjalne – co jest oczywiste – ale też 
międzynarodowe i narodowe. Trudno tu podjąć polemikę z autorem, być może 

54 Informacje na temat przygotowanej publikacji pochodzą z listu datowanego 11 marca 1931 
roku, skierowanego przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego do K.S. Jakubowskiego, przedstawiciela Księ‑
garni Nakładowej i Drukarni ze Lwowa. [S. Vrtel ‑Wierczyński] S.W.: [Inc.: Wielce Szanowny 
Panie Doktorze…]. W: Zespół akt prof. S. Wierczyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu, sygn. P. III – 32, poz. spisu 139, s. [1–2]. Wydawnictwo K.S. Jakubowskiego nie 
zdecydowało się na publikację podręcznika, swą odmowę tłumacząc deficytowością druku tego 
typu źródeł. K.S. Jakubowski: [Inc.: Wielce Szanowny Panie Profesorze!…]. W: Zespół akt…, poz. 
spisu 139, s. [1]. Z 15 czerwca 1931 roku pochodzi natomiast odmowna odpowiedź w sprawie wy‑
dania podręcznika we lwowskiej Książnicy ‑Atlas. Tym razem projekt podręcznika był niezgodny 
z programem wydawniczym oficyny.

55 W  zespole akt przechowywanych w  Poznaniu można odnaleźć dokument pt. Wstęp do 
bibliografii z  odręcznie dodaną datą: 1939. Spis treści planowanego podręcznika był bardziej 
szczegółowy niż projekt podręcznika z 1931 roku. W części pierwszej, Książka, miały się znaleźć 
informacje o książce jako wytworze sztuki rękopiśmiennej i drukarskiej. Rozbudowana została 
struktura rozdziału drugiego – Bibliografia. W jego obrębie S. Vrtel ‑Wierczyński wydzielił czte‑
ry części: teoretyczną, historyczną, metodologiczną i  opisową. W  części teoretycznej miała być 
podana definicja bibliografii oraz informacje na temat terminologii, przedmiotu, zakresu, celów, 
pojęcia, stosunku bibliografii i bibliologii oraz bibliografii i historii literatury, a także poglądów 
polskich i zagranicznych teoretyków bibliografii (w konspekcie autor nie wymienił ich nazwisk). 
Ponadto miały zostać przedstawione rodzaje i  podział bibliografii. Ostatnim elementem treści 
miało być omówienie dziejów instytucji i organizacji związanych z bibliografią – np. biur biblio‑
graficznych; towarzystw i  kongresów bibliograficznych; Instytutu Bibliograficznego w  Warsza‑
wie; zagadnień dotyczących kształcenia z zakresu bibliografii podczas wykładów i na kursach (na 
uniwersytetach, w bibliotekach, liceach). Praktyczny wymiar miała mieć część metodologiczna, 
w której miały zostać podjęte problemy gromadzenia źródeł bibliograficznych, opracowania oraz 
porządkowania materiałów. W  części opisowej S. Vrtel ‑Wierczyński zamierzał dokonać rozu‑
mowanego przeglądu źródeł i  pomocy bibliograficznych potraktowanych szeroko: bibliografii 
bibliografii, bibliografii międzynarodowych (ogólnych i  specjalnych), bibliografii narodowych 
(ogólnych i  specjalnych), bibliografii zawartości czasopism, czasopism bibliograficznych, dru‑
kowanych katalogów bibliotecznych, spisów pseudonimów i  anonimów, encyklopedii (polskich 
i  zagranicznych), biografii, wydawnictw akademii, uniwersytetów, towarzystw i  instytutów na‑
ukowych, wydawnictw źródłowych oraz archiwów i  bibliotek. Miał to być zatem przegląd nie 
tylko bibliografii, ale też wydawnictw informacyjnych oraz informatorów instytucjonalnych. 
[S. Vrtel ‑Wierczyński]: Wstęp do bibliografii. W: Zespół akt…, poz. spisu 139, s. 1–3.
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chodziło o  uwzględnienie w  bibliografiach ogólnych i  specjalnych materiałów 
o  zasięgu powszechnym lub narodowym. S. Vrtel ‑Wierczyński wprowadził też 
kryterium celu, które dziś nazwalibyśmy kryterium przeznaczenia lub funkcji; 
stosując je, wyodrębnił następujące bibliografie: urzędowe, fachowo ‑naukowe, 
bibliofilskie, handlowe i inne. Zastosował ponadto Ebertowskie kryterium różni‑
cowania bibliografii z uwagi na sposób (metodę) wykonania bibliografii (biblio‑
grafia czysta i  stosowana), a  także wymienił bibliografię opisowo rejestrującą, 
rozumowaną, analityczną, krytyczną, porównawczą oraz katalogi biblioteczne, 
księgarskie, antykwarskie (te ostatnie miały pełnić funkcje praktyczne). For‑
malnym kryterium podziału bibliografii był układ materiału, według którego 
autor wyróżnił bibliografie alfabetyczne, działowe/systematyczne, hasłowe/
przedmiotowe, krzyżowe i  chronologiczne. W  części drugiej podręcznika, sy‑
stematycznej, miały zostać zaprezentowane i  omówione najważniejsze źródła 
bibliograficzne. Na potrzeby tego rozdziału – właściwie bibliografii bibliografii – 
S. Vrtel ‑Wierczyński stworzył typologię, na którą złożyły się: bibliografie ogólne 
międzynarodowe, bibliografie ogólne narodowe oraz specjalne (literackie, 
historyczne, przyrodnicze, ludoznawcze, bibliografie inkunabułów, bibliofilstwa, 
katalogi biblioteczne i księgarskie itp.). Tu zamierzał zastosować podział z uwagi 
na zakres (bibliografie ogólne i  specjalne) oraz zasięg terytorialny (bibliografie 
międzynarodowe i narodowe). Do bibliografii specjalnych S. Vrtel ‑Wierczyński 
zaliczył grupę bibliografii dziedzin i zagadnień, bibliografii o ograniczonym za‑
sięgu formalnym oraz spisów o przeznaczeniu użytkowym. Niestety, podręcznik 
nie ukazał się i  dopiero po II wojnie światowej wprowadzone zostały zasady 
podziału bibliografii z  uwagi na zakres, zasięgi, przeznaczenie czy metodykę 
przygotowania spisu.

4.2. Bibliografia ogólna

W  dwudziestoleciu międzywojennym w  zasadzie nie rozpatrywano sze‑
rzej problemu teorii bibliografii ogólnej. Stwierdzono jedynie, że obejmując 
całokształt piśmiennictwa, łącznie z  rejestracją bieżącą (która jako pierwsza 
uwzględniała wszystkie nowe wydawnictwa) miała, poza celami praktycznymi, 
być stale uzupełnianym inwentarzem dorobku umysłowego narodu56. Tak 
więc, podobnie jak i  w  typologiach lub opisach rodzajów bibliografii, biblio‑
grafię ogólną utożsamiano zazwyczaj z  bibliografią narodową57. O  bibliografii 
narodowej, zwanej też krajową lub państwową, pisano w  II Rzeczypospolitej 
stosunkowo dużo, co wynikało przede wszystkim z  tradycji opracowania tego 

56 M. Rulikowski: Rola i zadania…, s. 110.
57 W. Hahn, A. Łysakowski, M. Poznański, S. Ptaszycki, M. Rulikowski, S. Rygiel, S. Vrtel‑

 ‑Wierczyński.
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rodzaju rejestrów, począwszy od działalności Józefa Andrzeja Załuskiego, aż po 
dokonania Karola Estreichera, który, co prawda, nie dał teoretycznego wykładu, 
czym jest dla niego bibliografia narodowa, ale poprzez autorstwo Bibliografii 
polskiej przysłużył się do stworzenia teoretycznych podstaw terminu58. Dla 
K.  Estreichera bibliografia narodowa obejmowała swoim zasięgiem całokształt 
polskiej produkcji wydawniczej i piśmienniczej (dzieła polskie, wydane w Polsce, 
dzieła Polaków) oraz polonika, czyli dzieła wydane poza granicami Polski, ale 
tematycznie związane z  Polską, drukowane przez Polaków, na ich zamówienie 
lub dedykowane Polakom. Tym samym nawiązał do wcześniejszych dokonań, 
wspomnianego J.A. Załuskiego, Feliksa Bentkowskiego i  Adama Benedykta 
Jochera. Jak stwierdziła Maria Dembowska, tak rozległe pojęcie zadań biblio‑
grafii narodowej stanowiło oryginalną koncepcję polskich bibliografów. Wedle 
własnego pomysłu K. Estreicher dążył do kompletności spisanego materiału 
w  bibliografii narodowej, co uzasadnił potrzebami historii piśmiennictwa oraz 
celami patriotycznymi. Bibliografia narodowa miała dawać pełną dokumentację 
dorobku i tradycji polskiej59. Idąc tym tokiem rozumowania, w roku 1916 Aureli 
Drogoszewski napisał, że bieżąca bibliografia – czyli narodowa – winna

objąć całkowity nasz dorobek piśmienniczy zarówno po obu stronach 
dzielącej nas obecnie linii [granicy – A.G.], jak i w Ameryce. Bibliogra‑
fię polską w ścisłym znaczeniu winny uzupełniać tak zwane „Polonica”, 
należące do piśmiennictw obcych, ale w ten czy inny sposób dotykające 
rzeczy polskich, np. przekłady z  polskiego, omawianie literackiej i  na‑
ukowej twórczości Polaków i  wreszcie roztrząsania, dotyczące spraw 
polskich. Ten ostatni dział w chwili bieżącej jest szczególnie ważny. Lecz 
w dziale „Polonica” o wyczerpaniu przedmiotu, choćby w przybliżeniu, 
marzyć nawet nie można, gdyż bibliograf polski nie może się zamienić 
w bibliografa piśmiennictw obcych60. 

Stąd też zabiegano wówczas przede wszystkim o  odpowiednią organizację 
właśnie tego typu bieżącej bibliografii61 (sprawy te, jako wykraczające poza ramy 
studium, nie będą jednak analizowane). 

58 Por. M. Dembowska: Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera. Wyd. 3 uzup. War‑
szawa 2001, s. 27–95.

59 M. Dembowska: Ewolucja pojęcia bibliografii narodowej od Karola Estreichera do naszych 
czasów. W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827–1908). Studia i  rozprawy. Red. 
R. Hennel. Kraków 1964, s. 101–102.

60 A. Drogoszewski: W sprawie bieżącej bibliografii polskiej. „Przegląd Naukowy i Pedago‑
giczny” T. 1, nr 1 (1916), s. 62.

61 Na przykład S. Jarkowski: Czasopiśmiennictwo bibliograficzne polskie a  rejestracja pol‑
skiej produkcji wydawniczej. Warszawa 1916. [Odbitka]; S. Vrtel ‑Wierczyński: O egzemplarzu 
obowiązkowym w Polsce i o bibliografii urzędowej. Lwów 1920. [Odbitka]; S. Lam: O bibliografię 
polską (kilka uwag i projektów). Warszawa 1921; A. Łysakowski: Memoriał w sprawie organizacji 
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Do istnienia ogólnych spisów bibliograficznych podchodzono emocjonal‑
nie62, periodyczną (bieżącą) bibliografię narodową traktowano bowiem jak pod‑
stawowe źródło informacji63, nieodzowne dla właściwego funkcjonowania np. 
oświaty, rynku wydawniczego i księgarskiego. Ze względu na swoją aktualność 
bibliografie narodowe były przydatne księgarzom, czytelnikom i naukowcom64, 
specjalistom w procesie przygotowania zawodowego. Pozwalały oszczędzać czas 
wstępnych poszukiwań, zwłaszcza w przypadku braku lub opóźnień w publiko‑
waniu fachowych (specjalnych) spisów. Dla księgarzy narodowe bibliografie bie‑
żące stanowiły znakomite źródło informacji handlowej, nawet jeśli nie zawierały 
cen. Czytelnicy, a  zwłaszcza miłośnicy książek i  nauczyciele, mogli dzięki nim 
poznawać nowości wydawnicze65. Bibliografie narodowe służyły bibliotekarzom 
do kontroli egzemplarza regionalnego, były pomocne w  katalogowaniu66 oraz 

polskiej bibliografii bieżącej. W: Idem: [Artykuły, recenzje, projekty i  inne prace z zakresu biblio‑
tekarstwa, bibliotekoznawstwa i  bibliografii]. Rps. maszyn. Biblioteka Narodowa w  Warszawie, 
sygn. 10550 IV, k. 18–23. Por. też A. Matczuk: Prace nad zorganizowaniem urzędowej bieżącej bi‑
bliografii narodowej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1928). „Folia Bibliologica” R. 36–37 
(1986–1987), s. 113–125.

62 Dowodem może być wypowiedź z  1922 roku, ogłoszona na łamach właśnie zawiesza‑
nej „Książki”: „Brak bibliografii periodycznej, informacyjno ‑krytycznej jest zgubny zarówno 
dla nauki, którą hamuje w jej normalnym rozwoju, utrudniając i komplikując pracę bieżącą, – 
jak dla szkolnictwa, które zacieśnia się i  jałowieje, – jak dla ogółu czytelników, którzy błądzą 
w ciemności, informowani jednostronnie, tendencyjnie, a często fałszywie, – jak wreszcie dla 
rzesz najszerszych, którym ubywa tak ważny środek pomocy w dążeniu do oświaty i wiedzy. 
Brak ten staje się bardzo groźny dla wydawców i księgarzy, gdyż powoduje niewątpliwie znacz‑
ne ograniczenie ilościowe obiegu książki, a, co za tym idzie, zubożenie zarówno odnośnych 
działów przemysłu i  handlu, jak i  firm poszczególnych. Można twierdzić, nie lękając się za‑
rzutu przesady, że brak rejestracji druków mógłby się stać jednym z  czynników zaostrzenia 
kryzysu gospodarczego, który przeżywamy obecnie. Wreszcie – wzgląd ostatni, jakkolwiek nie 
najmniej ważny: stanowisko wielkopaństwowe Polski wkłada na nią obowiązki reprezentacyj‑
ne, które pochłaniają miliardy; jakże nikłym wobec tych sum jest wydatek na podtrzymanie 
bibliografii narodowej, a jak wielką i dotkliwą byłaby luka w komplecie bibliografii innych na‑
rodów! …”. Od Redakcji. „Książka” R. 15, nr 8–12 (1922), s. 307. W 1924 roku anonimowy autor 
na łamach „Gazety Lwowskiej” stwierdził: „brak bibliografii periodycznej jest faktem wprost 
ubliżającym nauce polskiej  – przynoszącym wprost nieobliczalne szkody naszym stosunkom 
kulturalnym, całej naszej pracy naukowej”. W  sprawie bieżącej bibliografii polskiej. „Gazeta 
Lwowska” R. 114, nr 14 (1924), s. 7. Zupełnie inaczej prymarną rejestrację bibliograficzną ocenił 
K. Piekarski, nazywając ją „sztuką dla sztuki” i  odbierając jej wartość naukową i  praktycz‑
ną. K. Piekarski: Zadania bibliografii polskiej XVI stulecia. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Pol‑
skich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, 
s. 327.

63 H. Hleb ‑Koszańska: Perspektywy komasacji „Urzędowego Wykazu Druków”. „Przegląd 
Biblioteczny” R. 12 (1938), s. 246–247.

64 S. Lam: O bibliografię polską…, s. 7–8.
65 E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, s. 30–32.
66 S. Vrtel ‑Wierczyński: Urzędowy Wykaz Druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warszawa. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rocznik I (1928), II (1929), 
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w  orientacji w  nowościach wydawniczych i  bieżącym planowaniu zakupów67. 
J. Muszkowski i Stanisław Lam (1891–1965) opisali ponadto funkcje statystyczne 
bibliografii narodowych, dotyczące ilościowego stanu piśmiennictwa narodu czy 
państwa68 (wykazywanego także w porządku rzeczowym). W ten sposób biblio‑
grafia dawała obraz piśmiennictwa zróżnicowanego pod wieloma względami, 
odzwierciedlała poziom intelektualny kraju, jego problemy i  zainteresowania, 
umożliwiała badanie kierunków rozwoju twórczości. „Bibliografizacja bieżąca 
wyobrażeń graficznych myśli ludzkiej”, pełniąc ważne zadania kulturalne i stano‑ 
wiąc pomoc dla uczonych w badaniach, miała rejestrować pełen dorobek kolej‑
nych pokoleń (zadania dokumentacyjne i archiwizacyjne)69.

Bibliografia narodowa miała być więc bibliografią oficjalną, opracowaną 
umiejętnie, metodycznie, bibliografią o wysokim stopniu doskonałości i przede 
wszystkim kompletności70. Tę ostatnią cechę – poza J. Muszkowskim71, Zygmun‑
tem Mocarskim, S. Vrtelem ‑Wierczyńskim  – zaakcentował też E. Poznański, 
który podkreślił wagę bieżących bibliografii narodowych, będących „pierwszą 
instancją rejestracyjną, przez którą przechodzi druk po opuszczeniu prasy dru‑
karskiej. Ma ona zatem za zadanie szybką i  kompletną rejestrację wszystkich

III (1930). [Rec.]. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, z. 4 (1930), s. 454–462. H. Hleb ‑Koszańska przy‑
pomniała, że w bibliotekach otrzymujących egzemplarz obowiązkowy bibliografia narodowa była 
wykorzystywana do porównania wpływu darmowych druków z rejonu, była także źródłem in‑
formacji o  dokumentach spoza rejonu, a  od 1934 roku o  tzw. egzemplarzach fakultatywnych, 
dostarczanych przez drukarnie na żądanie bibliotek w terminie nieprzekraczającym pół roku od 
chwili ukazania się druku. Poza zadaniem informowania o produkcji wydawniczej polska bieżą‑
ca bibliografia narodowa zawierała gotowe opisy bibliograficzne, dzięki wydaniu jednostronne‑
mu. H. Hleb ‑Koszańska: Perspektywy komasacji…, s. 246–247.

67 E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, s. 31.
68 S. Lam: O  bibliografię polską…, s. 8; J. Muszkowski: Bibliografia. W: Świat i  życie…, 

s. 672–673.
69 Stąd zrodziła się w  II Rzeczypospolitej konieczność realizacji tego rodzaju przedsię‑

wzięcia z  wykorzystaniem obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych. Podkreślono też ko‑
nieczność przygotowania bibliografii narodowej z  autopsji, by stworzyć szczegółowe i  auto‑
rytatywne opisy (możliwość wykorzystania w  innych typach bibliografii). M. Rulikowski: 
Rola i  zadania…, s.  112–113; Z. Mocarski: O  polskiej państwowej polityce bibliotecznej. „Prze‑
wodnik Administracji Polskiej” 1919, nr 1, s. 13; S. Vrtel ‑Wierczyński: O  egzemplarzu obo‑
wiązkowym…, s. 16; W. Hahn: Główne potrzeby bibliografii polskiej. „Gazeta Lwowska” 
R.  111, nr 122 (1921), s. 2; nr 123 (1921), s. 2; E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, 
s. 30; J. Muszkowski: Bibliografia polska 1901–1925 (komunikat). W: IV Zjazd Biblioteka‑
rzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2  czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza  – Sek‑
cja I–III…, s. 341–345; J.  Muszkowski: Życie książki…, s. 258–259 (opisując znaczenie autop‑
sji, wzorował się na pracy: J. Vorstius: Zur Theorie der primären Nationalbibliographie…, 
s. 323).

70 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz…, s. 19–20; J. Muszkow‑
ski: Bibliografia polska 1901–1925…, s. 341–345.

71 J. Muszkowski: Bibliografia polska 1901–1925…, s. 341–345.
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nowości wydawniczych72 danego państwa lub języka”73. Badacz ten dokonał 
ponadto podziału bibliografii narodowej na rodzaje.

W dwudziestoleciu międzywojennym do wyróżniania takiego rodzaju reje‑
stru jak bibliografia narodowa zastosowano kryteria: terytorialne (państwowy 
typ bibliografii narodowej), językowe (językowy typ bibliografii narodowej)74 
oraz wytwórcy, którym był naród (narodowy typ bibliografii narodowej). Ostat‑
nie kryterium było charakterystyczne dla prac powstałych w  okresie niewoli 
narodowej, a w II Rzeczypospolitej bibliografia typu narodowego stała się – jak 
wskazał J. Muszkowski  – państwową75, tzn. rejestrowano w  niej druki wydane 
lub wydrukowane w  granicach politycznych państwa, a  więc druki wielu na‑
rodów zamieszkujących Rzeczpospolitą. Jeśli natomiast w  bibliografii o  takim 
charakterze rejestrowane były też druki dotyczące danego narodu lub państwa, 
związane z  nimi poprzez osobę autora, język76 czy temat, bibliografię taką 
należało nazywać państwowo ‑narodową77. Pojęciem bibliografii państwowej 
posługiwał się np. W.T. Wisłocki, uznając, że dla ogólnoświatowej rejestracji były 
one czymś w rodzaju popularnych wówczas bibliografii regionalnych – ale miały 
cel naukowo ‑handlowy78. 

Dokonano wówczas także wstępnych podziałów bibliografii narodowych 
pod względem sposobu ich ukazywania się na: bieżące, czyli periodyczne, oraz 
zakończone lub zamknięte, rejestrujące całokształt produkcji wydawniczej na‑
rodu lub państwa, a także materiały wydane poza jego granicami79.

Poza określaniem zadań, cech, kryteriów wyróżniania i rodzajów bibliografii 
narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym podjęto próby zdefiniowania 
tego typu rejestru. S. Vrtel ‑Wierczyński i A. Łysakowski, używając szeregu wy‑
mienionych wcześniej funkcji bibliografii narodowych, stwierdzili, że bibliografia 

72 Przez komplet nowości wydawniczych rozumiał nie tylko piśmiennictwo, czyli druki 
posiadające wartość naukową, literacką, pedagogiczną itp., ale całkowitą produkcję drukarską, 
a więc statuty, bilanse, ulotki, odezwy – dokumenty życia społecznego i ekonomicznego: „W dru‑
gim przypadku bibliografia bieżąca podejmuje nowe zadania, staje się źródłem informacyjnym 
nie tylko dla bibliotekarza, księgarza, naukowca, literata, ale również i dla socjologa, ekonomisty 
i  polityka, którzy na podstawie tego materiału mogą obserwować przejawy życia społecznego”. 
E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, s. 29.

73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 J. Muszkowski, pisząc o wykazach obejmujących całość druków wyprodukowanych przez 

jeden naród, wyróżnił typ narodowy i typ państwowy bibliografii. J. Muszkowski: Bibliografia. 
W: Świat i życie…, szp. 672–673.

76 Z. Mocarski zaproponował nawet, by planowana polska bibliografia narodowa miała 
układ językowy (polski, jidysz, niemiecki, francuski) i według miejsc druku (w granicach pań‑
stwa oraz poza jego granicami). Z. Mocarski: O polskiej państwowej…, s. 14.

77 E. Poznański: Zagadnienia bieżącej bibliografii…, s. 30.
78 W.T. Wisłocki: Rejestracja bieżącej produkcji wydawniczej polskiej. W: Pamiętnik Drugie‑

go Zjazdu…, s. 99.
79 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 258–259.
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narodowa powinna być oparta na źródłach urzędowych, ścisła i  wyczerpująca, 
kompletna i  dokładna80. Uwzględniając cechy geograficzne bibliografowanych 
materiałów, powinna być rejestrem zespalającym dokumenty wydane na terenie 
kraju oraz ogłoszone przez oficyny za granicą, ale za to w  rodzimym języku 
lub w językach obcych, dotyczących danego narodu i kraju81. Teorię bibliografii 
narodowych należy zatem, po skonfrontowaniu ze współczesnymi ustaleniami, 
uznać za w pełni rozwiniętą.

Zdecydowanie rzadziej pojęcie bibliografii ogólnej wiązano w piśmiennictwie 
II  Rzeczypospolitej z  bibliografią powszechną (międzynarodową), bibliografią 
universalis82. Polscy bibliografowie zdawali sobie sprawę z  jej istnienia oraz 
z funkcji kulturalnych i naukowych, jakie pełniła. Brak zainteresowania biblio‑
grafiami powszechnymi mógł wynikać z tego, że w Polsce – choć je znano – nie 
stworzono warsztatów bibliografii powszechnych, współpracowano jedynie 
z  instytucjami przygotowującymi stosowne opracowania83. Jeszcze raz trzeba 
podkreślić nad wyraz praktyczny wymiar teorii bibliografii w  Polsce  – oma‑
wiano i komentowano te rodzaje spisów bibliograficznych, które były w okresie 
II Rzeczypospolitej użyteczne. Nie widziano natomiast potrzeby naukowego 
opracowania teorii i metodyki bibliografii powszechnych. Jedynie J. Muszkowski 
w popularnym haśle encyklopedycznym sporządzonym w roku 1933 stwierdził 
krótko, że powszechne bibliografie międzynarodowe odzwierciedlają dążenie do 
spisania całokształtu produkcji wszystkich czasów i narodów należących do kul‑
tury europejskiej84, czym nawiązał do przedsięwzięć brukselskich. W 1936 roku 
w Życiu książki autor ten zaznaczył z kolei, że tworzenie takich opracowań jest 
trudne i prawie niemożliwe ze względu na olbrzymią liczbę publikacji85.

Do bibliografii ogólnych, poza bibliografiami narodowymi i powszechnymi, 
z uwagi na nieograniczony zakres zalicza się również bibliografie księgarskie86, 
posiadające cechy handlowe87, stanowiące pomoc dla księgarzy i  czytelników. 

80 S. Vrtel ‑Wierczyński: O egzemplarzu obowiązkowym…, s. 15.
81 A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria. Wilno 1928, s. 32.
82 Z. Mocarski: Wstęp do bibliografii. 1919/1920. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 

sygn. Cim. Bibl. Z. 123, s. 17. M. Poznański pisał ponadto o bibliografiach powszechnych, J. Musz‑
kowski wymienił powszechne bibliografie międzynarodowe, a  M. Rulikowski, A. Łysakowski 
i S. Vrtel ‑Wierczyński – bibliografie międzynarodowe.

83 J. Muszkowski był zainteresowany stworzeniem międzynarodowej bibliografii czasopism, 
w związku z tym sprawy praktyki, ale też teorii tego typu spisów były dla niego istotne.

84 J. Muszkowski: Bibliografia. W: Świat i życie…, szp. 671–672.
85 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 262.
86 Miały powstawać w  efekcie działalności firm księgarskich, z  uwzględnieniem interesów 

producentów i  pośredników, czyli autora, nakładcy, księgarza ‑sortymencisty, i  reklamować 
książki. M. Rulikowski: Rola i  zadania…, s. 112–113. Współcześnie bibliografie te z  uwagi na 
charakter handlowy zalicza się do szeregu rejestrów wyróżnionych ze względu na przeznaczenie 
bibliografii.

87 Ta cecha bibliografii wynikała z  historii ich powstania  – wyłoniły się z  handlowych 
ogłoszeń.



Rozdział 4. Teoria rodzajów bibliografii246

W  dwudziestoleciu międzywojennym ich typologią zajął się M. Rulikowski88. 
Wyróżnił wówczas bibliografie księgarskie ogólne (np. katalogi ogólne sortymen‑
towe i  periodyczne wydawnictwa bibliograficzno ‑księgarskie) oraz bibliografie 
księgarskie szczegółowe (np. katalogi specjalne, wykazy nowości z  poszczegól‑
nych dziedzin wiedzy). Obu rodzajom bibliografii księgarskiej przypisał funkcje 
praktyczne89, utylitarne, związane z promocją literatury i pośrednio ją udostęp‑
niające. Zdaniem teoretyka powinny posiadać kilka immanentnych cech, takich 
jak dokładność (informowania czytelników), szybkość (jak najwcześniejsze po‑
wiadamianie o nowościach)90 oraz całkowitość91 (objęcie rejestracją wszystkiego, 
co znajdowało się w sprzedaży)92.

Piśmiennictwo poświęcone bibliografiom ogólnym dotyczyło w  zdecydo‑
wanej większości bibliografii narodowych. Był to wynik potrzeb, planów i apeli 
środowiska zawodowego bibliotekarzy i bibliografów, które postulowało powsta‑
nie tego rodzaju wykazu na zasadach państwowej bieżącej rejestracji. W ustano‑
wieniu egzemplarzy obowiązkowych upatrywano szansy rozwoju i  perspektyw 
„Urzędowego Wykazu Druków”. Równolegle domagano się kontynuacji retro‑
spektywnej Bibliografii polskiej K. Estreichera – zarówno serii trzeciej, staropol‑
skiej, jak i dwudziestowiecznej, opracowanej pod kierunkiem J. Muszkowskiego. 
Zatem zupełnie naturalne było rozwinięcie koncepcji związanych z określeniem 
cech, funkcji i rodzajów tego gatunku spisów.

4.3. Bibliografia specjalna 

W okresie międzywojennym badacze rzadko wypowiadali się na temat teorii 
bibliografii specjalnej93, choć zdaniem Alicji Matczuk, analizującej ten rodzaj pi‑

88 Bibliografia w swym pierwotnym znaczeniu, jako „nauka rejestrowania i opisywania dru‑
ków, względnie rękopisów”, miała pełnić dwie funkcje. Pierwsza polegała na stwierdzeniu przez 
księgarza istnienia jakiejś książki. Było to więc „wciągnięcie danego utworu do ogólnego inwen‑
tarza, obejmującego możliwą całość piśmiennictwa narodu, po to, aby pozostał trwały jego ślad”. 
Druga, komercyjna, dotyczyła promocji w  dzisiejszym rozumieniu, dzięki zamieszczeniu opisu 
książki w  odpowiednim spisie, ukazującym grupy spraw lub zagadnień. M. Rulikowski: Rola 
i zadania…, s. 109. 

89 Ibidem, s. 110.
90 Te dwie cechy były charakterystyczne dla bibliografii bieżących.
91 Tę cechę posiadały natomiast bibliografie księgarskie, rejestrujące publikacje w dłuższych 

(nawet kilkuletnich) przedziałach czasowych.
92 Ibidem, s. 113.
93 Pierwszym polskim teoretykiem bibliografii specjalnej była H. Hleb ‑Koszańska. Swoje po‑

glądy opisała w 1949 roku w artykule pt. Kompozycja bibliografii specjalnej. H. Hleb ‑Koszańska: 
Kompozycja bibliografii specjalnej. „Biuletyn Państwowego Instytutu Książki” T. 2, z. 3 (1949), 
s.  23–82. Por. A. Matczuk: Bibliografia specjalna dziedzin a  bibliografia narodowa. W: Piąta 
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów…, s. 187.
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śmienniczy, sam termin „zdecydowanie wkroczył” do polskiego piśmiennictwa, 
nikt jednak nie prowadził prac teoretycznych czy metodycznych z nim związa‑
nych94. W wieku XIX95 wypowiedzi na ten temat były sporadyczne – K. Estrei‑
cher nie podał nawet definicji, a  Feliks Kucharzewski uznał jedynie, że istota 
bibliografii specjalnej dotyczy doboru materiałów według cech treściowych96. 
Podobnie zinterpretował bibliografie specjalne Stanisław Konopka, który zali‑
czył do nich bibliografie lekarskie97. Określeniem tym posługiwali się również 
Adolf Suligowski, Samuel Dickstein, Stefan Demby, Stanisław Posner98, wprowa‑
dzając je do programu Instytutu Bibliograficznego powołanego przy Bibliotece 
Publicznej w  Warszawie. Równocześnie w  początkach XX wieku ustalono od‑
mienny sens terminu „bibliografia specjalna” – za Jakiem Charles’em Brunetem 
i  F.A.  Ebertem miał on oznaczać rodzaj bibliografii, w  ramach którego jako 
termin węższy funkcjonowały bibliografie dziedzin i zagadnień: „O wprowadze‑
niu bibliografii specjalnej w  tym drugim znaczeniu zdecydował wzrost aktyw‑
ności bibliograficznej, pojawienie się coraz liczniejszych spisów bibliograficznych 
o  zróżnicowanym zakresie i  zasięgu, co niosło za sobą konieczność orientacji 
w istniejącym potencjale bibliograficznym, a w szczególności w systematyce bi‑
bliograficznej, czyli rodzajach bibliografii”99. Wyrazicielem tego sposobu definio‑
wania był Hieronim Łopaciński, bibliograf i bibliotekarz, który w opublikowanej  

94 A. Matczuk: Bibliografia specjalna. Historia…, s. 99.
95 W końcu wieku XIX używano określeń: bibliografia umiejętna, naukowa i systematyczna. 

Ta ostatnia w latach dwudziestych była rozumiana jako suma bibliografii specjalnych z zakresu 
poszczególnych dyscyplin naukowych (w ujęciu np. S. Ptaszyckiego). Po II wojnie światowej ter‑
min ten wyszedł z użycia. Filozof K. Twardowski i historyk sztuki W. Podlacha, piszący na łamach 
„Nauki Polskiej” o  potrzebach nauki w  zakresie bibliografii, używali też określenia „bibliogra‑
fia fachowa” (stosowanego przez bibliografów niemieckich oraz u  progu niepodległości Rze‑
czypospolitej, podczas poznańskiego kursu dla bibliotekarzy). Terminu tego użyli też W. Hahn 
i  S.  Vrtel ‑Wierczyński. W. Hahn: Główne potrzeby bibliografii…, s. 2; S.  Vrtel ‑Wierczyński: 
Organizacja bibliografii polskiej. Uwagi wstępne. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 
dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 252.

96 W  wypowiedzi F. Kucharzewskiego, autora Bibliografii polskiej techniczno ‑przemysłowej 
obejmującej prace drukowane oddzielnie, w  czasopismach lub znane z  rękopisu, we wszystkich 
działach techniki i  przemysłu, do końca 1874 r. (Warszawa 1894), A. Matczuk dopatrywała się 
pierwszej refleksji teoretycznej na temat tego typu spisów. A. Matczuk: Bibliografia specjalna.  
Historia…, s. 93–94. 

97 S. Konopka: O bibliografii lekarskiej i analizie bibliograficznej. (Referat wygłoszony w Sek‑
cji Historycznej XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie). Lwów 1937. [Odbitka], 
s. 4.

98 S. Posner używał terminu „bibliografia ogólna” na określenie bibliografii wielkich działów 
wiedzy oraz terminu „bibliografia szczegółowa” na określenie bibliografii dziedzin i zagadnień. 
Zdaniem A. Matczuk była to pierwsza „nowoczesna typologia bibliografii specjalnej w zależno‑
ści od szerokości zakresu piśmiennictwa uwzględnionego przez poszczególne spisy, godna sta‑
nąć obok późniejszej o  pół wieku propozycji H. Hleb ‑Koszańskiej”. A. Matczuk: Bibliografia 
specjalna. Historia…, s. 95–96.

99 Ibidem, s. 96.
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w 1902 roku Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej podał opis katalogu 
bibliograficznego specjalnego100. 

Temat bibliografii specjalnych był podejmowany przez twórców spisów 
i  bibliografów, którzy zajmowali się zagadnieniami organizacji bibliografii. 
Termin „bibliografia specjalna” był też używany podczas kolejnych zjazdów bi‑
bliotekarzy; posługiwali się nim np. S. Lam, Wacław Olszewicz, Edward Kuntze, 
Michał Ambros, Mikołaj Dzikowski, A. Łysakowski, S. Vrtel ‑Wierczyński101, 
Jan Stanisław Bystroń102 na łamach czasopism fachowych, historycy literatury 
(Wilhelm Bruchnalski, Stanisław Łempicki), historycy medycyny (Kazimierz 
Kardaszewicz), historycy pedagogiki103.

W  dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowały zatem dwa rozumie‑
nia pojęcia bibliografii specjalnej: jako bibliografii dziedzin i  zagadnień oraz 
jako rodzaju bibliografii. To ostatnie zaczęło się przyjmować wśród bibliote‑
karzy i bibliografów, ale nadal zdarzało się, że podczas omawiania bibliografii 
specjalnej przedstawiano bibliografię dziedzin i  zagadnień. Jak już wspo‑
mniano, udaną próbę określenia w  praktyce zakresu pojęcia przeprowadził 
J. Muszkowski, włączając bibliografie osobowe (to samo uczynił M. Rulikowski 
w przypadku bibliografii szczegółowych, zwanych też systematycznymi104, oraz 
A. Łysakowski), a następnie bibliografie bibliografii do bibliografii specjalnych. 
Również W. Hahn i S. Vrtel ‑Wierczyński potraktowali bibliografie szczegółowe/
specjalne jako rodzaje bibliografii. Za to M. Poznański powiązał pojęcie biblio‑
grafii specjalnych z bibliografiami dziedzin i zagadnień, a S. Ptaszycki z biblio‑
grafiami pewnych form dokumentów, zaś dopiero bibliografie systematyczne 
z zespołem bibliografii dziedzin i zagadnień. Zgodności terminologicznej więc 
nie było.

W latach trzydziestych M. Mazankówna ‑Friedbergowa i W. Żurowska doko‑
nały właściwego rozróżnienia rodzajów bibliografii specjalnych (choć same nie 
zastosowały tego terminu) na: „bibliografie oddzielnych gałęzi wiedzy i proble‑
mów czy też zagadnień”, bibliografie regionalne i lokalne oraz bibliografie osób. 
Wówczas też termin „bibliografia specjalna” zyskał popularność, był używany 

100 Ibidem.
101 S. Vrtel ‑Wierczyński: O  najpilniejszych zadaniach naszej bibliografii. Kraków 1928. 

[Odbitka], s. 14; Idem: Organizacja bibliografii polskiej…, s. 258–259.
102 Zdaniem J.S. Bystronia (1892–1964) bibliografie specjalne, obejmujące jeden dział nauki 

lub jeszcze węższy zakres, odgrywały ważną rolę w  rozwoju nauki (całościowa rejestracja pro‑
dukcji wydawniczej miała dla niego jedynie cel inwentaryzacyjny). Dostrzegał nawet specjali‑
zację tego typu spisów  – każda niemal dziedzina czy zagadnienie, ale też autor, prowincja czy 
miasto, miały swoją bibliografię; to dowodzi prawidłowego używania terminu „bibliografia spe‑
cjalna”. J.S. Bystroń: Człowiek i książka. Z 12 ilustracjami. Warszawa 1935, s. 126, 128.

103 A. Matczuk: Bibliografia specjalna. Historia…, s. 99–100.
104 Por. też J.S. Bystroń: Człowiek i książka. Warszawa ; Lublin ; Łódź ; Kraków 1916, s. 93; 

S. Vrtel: Organizacja bibliografii. W  sprawie Polskiego Instytutu Bibliograficznego. Lwów 1917. 
[Odbitka], s. 6.
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przez autorów spisów, w przedmowach, artykułach i recenzjach105. Nadal jednak 
w  rozumieniu bibliografii dziedzin i  zagadnień stosowano go we wstępach do 
niektórych spisów bibliograficznych106. 

4.3.1. Bibliografia dziedzin i zagadnień

W  dwudziestoleciu międzywojennym część teoretyków i  praktyków biblio‑
grafii nie rozróżniała pojęcia bibliografii specjalnej jako szerszego oraz pojęcia 
bibliografii dziedzin i zagadnień jako węższego, w związku z czym wypowiedzi 
poświęconych ostatniemu typowi piśmiennictwa bibliograficznego właściwie 
nie było. Nie posługiwano się współczesnym określeniem „bibliografia dziedzin 
i  zagadnień” (poza nazwami użytymi przez M. Mazankównę ‑Friedbergową 
i  W.  Żurowską). Wskazywano za to potrzebę przygotowania spisów bibliogra‑
ficznych poszczególnych nauk, które miały służyć ich rozwojowi107. S. Łempicki 
pisał w 1918 roku:

Karol Estreicher w swej monumentalnej „Bibliografii polskiej” dźwignął 
gmach olbrzymi i o  trwałości wieczystej, nieprzemijającej. Na granito‑
wej podstawie jego pracy zbudować jednak trzeba dopiero systematykę 
bibliograficzną, dającą przegląd piśmiennictwa według działów nauko‑
wych. Dopiero takie bibliografie specjalne, wyczerpujące i  obejmujące 
całkowity obszar od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, umoż‑
liwią pracę naukową stawiającą nas na równi z  Zachodem, który, jak 
dotąd, wyprzedził Polskę o wiele. Wtedy pracownik naukowy nie będzie 
potrzebował być równocześnie szperaczem bibliograficznym, lecz prze‑
de wszystkim istotne swe cele będzie miał na oku108.

105 A. Matczuk: Bibliografia specjalna. Historia…, s. 102.
106 Na przykład do Bibliografii literatury polskiej za rok 1929 P. Grzegorczyka (Warszawa 

1930), Bibliografii prawniczej za okres pięcioletni 1930–1934 A. Millera (Warszawa 1935), Polskich 
druków i artykułów z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy do roku 1935. Części ogólnej R. Ru‑
dzińskiej (Warszawa 1936), Bibliografii literackiej czasopism polskich za rok 1876 E. Kucharskiego 
i W. Floryana (Lwów 1936). Terminu tego użył też w wąskim znaczeniu H. Mościcki w Hoesicka 
Bibliografii prawniczej polskiej 1918–1928 S. Łozy (Warszawa 1930).

107 Analizy potrzeb nauki polskiej w  zakresie informacji, w  tym bibliograficznej, dokonała 
M. Dembowska. Autorka scharakteryzowała wypowiedzi przedstawicieli nauki, zamieszczone na 
łamach „Nauki Polskiej”. M. Dembowska: Z problemów informacji naukowej w II Rzeczypospo‑
litej (1918–1939). W: Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Pod red. E. Ścibora. 
Olsztyn 1998, s. 23–39.

108 S. Łempicki: Dr. Stefan Vrtel. Organizacja bibliografii. W sprawie polskiego Instytutu Bi‑
bliograficznego. We Lwowie 1917. Str. 15. [Rec.]. „Muzeum” R. 33, z. 3–4 (1918), s. 124.
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Dyskutowano na temat potrzeb bibliograficznych konkretnych dziedzin wie‑
dzy, np. filologii klasycznej109, filozofii – omawiano zadania bibliografii bieżącej 
i  retrospektywnej. Co ciekawe, dostrzegano słuszność wydawania biuletynu 
informacyjno ‑bibliograficznego z zakresu filozofii dla zagranicy110. Pisano o ko‑
nieczności opracowania bibliografii historycznej111, humanistycznej112 i słowiań‑
skiej113. Jeśli idzie o  dziedziny techniczne, został stworzony program systemu 
informacji o  lotnictwie w  Polsce, w  tym system bibliografii z  tego zakresu, za 
sprawą np. Stanisława Kijanowskiego114, a  Stanisław Rodowicz zaproponował 
przygotowanie bibliografii literatury technicznej (książek, broszur, artykułów ze 
wszystkich czasopism technicznych)115. 

Bibliografie specjalne w rozumieniu bibliografii dziedzin i zagadnień miały 
zatem stanowić pomoc dla naukowców w  procesie poszukiwania materiałów, 

109 W. Hahn: W sprawie wydania bibliografii filologii klasycznej i  literatury humanistycznej 
w Polsce do roku 1890. „Kwartalnik Klasyczny” R. 4, z. 1–2 (1930), s. 85–88; M. Ambros: Biblio‑
grafia filologii klasycznej (komunikat). W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Warszawie dnia 
31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 347–351.

110 M. Ambros: W  sprawie polskiej bibliografii filozoficznej. W: Księga Pamiątkowa Trzecie‑
go Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Red. nacz. W. Tatarkiewicz. Warszawa 1936, s. 399. Por. 
też W  sprawie polskiej bibliografii filozoficznej. „Ruch Filozoficzny” R. 4, nr 4 (1914), s. 93–95; 
F. Kierski: Prace bibliograficzne w zakresie polskiej twórczości filozoficznej. „Książka” R. 13, nr 7 
(1918), s. 340.

111 H. Bachulska: W sprawie bibliografii historii polskiej nowożytnej 1815–1865 r. W: Pamięt‑
nik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925. I, Referaty. Lwów 
1925, s. 1–7.

112 W. Hahn: W sprawie badań nad literaturą humanistyczną w Polsce. W: Pamiętnik IV. Po‑
wszechnego Zjazdu…, s. 1. Postulował także kontynuowanie istniejących spisów dla takich dys‑
cyplin, jak: historia Polski, etnografia, prawo, medycyna, matematyka. Wśród gałęzi nauki, dla 
których należało przygotować spisy, wymienił: teologię, filologię klasyczną, filozofię, historię li‑
teratury polskiej (nie do końca był usatysfakcjonowany pracą G. Korbuta, pełną opuszczeń, nie‑
dokładności i błędów).

113 W.T. Wisłocki: Bibliografia słowiańska. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 
dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 267–284.

114 Według S. Kijanowskiego sprawna bibliografia miała objąć całokształt literatury oraz prac 
specjalnych polskich i  obcych, będących w  posiadaniu centralnej biblioteki lotniczej i  innych 
książnic. W tego typu spisie niezbędne było wprowadzenie dogodnego dla czytelników układu – 
wedle autorów i przedmiotów. Rejestr miał też zawierać charakterystykę treści dzieł, a nie tylko 
tytuł, należało nawet podać ocenę wartości publikacji. Tak rozumiana bibliografia miała mieć za‑
tem cechy bibliografii adnotowanej i krytycznej. [S.] Kijanowski: Centralizacja bibliotekarstwa 
i bibliografii lotniczej. „Przegląd Lotniczy” R. 3, nr 1 (1930), s. 53–57.

115 Podkreślił znaczenie bibliografii i  różnego rodzaju notatek bibliograficznych opraco‑
wanych w  systemie dziesiętnym dla inżynierów, techników, przedsiębiorców, przemysłowców, 
fabrykantów i  rzemieślników, czyli wszystkich tych, których praca wymagała odpowiedniego 
przygotowania fachowego i stałego uzupełniania wiedzy. S. Rodowicz: O bibliografii technicznej. 
Referat wygłoszony na VII Kongresie FIS’a w 1933 r. w Beogradzie. „Wiadomości Związku Polskich 
Zrzeszeń Technicznych i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych” R. 9, nr 2 
(1933), s. A ‑62.
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zapewniać kompletność wyników wyszukiwań  – w  odróżnieniu od nieefek‑
tywnych poszukiwań polegających na wertowaniu przez badaczy książek 
i  czasopism116. Funkcje bibliografii jako warsztatu pracy naukowej były nie do 
przecenienia117. Praktycy bibliografii dwudziestolecia międzywojennego, we 
wstępach i przedmowach, zwrócili uwagę na to, że „Badanie w każdej dziedzinie 
naukowej ułatwia w wysokim stopniu bibliografia”118 i, jak Franciszek Sedlaczek, 
bronili schematycznej formy tego źródła:

Nie docenia się nieraz znaczenia zestawień bibliograficznych, tłuma‑
cząc, że lepiej byłoby dać sam materiał niż informacje o  nim. Jest to 
mniemanie najzupełniej błędne. Zadaniem bibliografii jest, przez zareje‑ 
strowanie, wskazanie samych źródeł, a  już rzeczą zainteresowanych 
jest doszukiwać się potrzebnych wydawnictw. Dziś nie do pomyślenia  
jest praca umysłowa bez wykorzystania bibliografii119. 

Praca tego typu miała ukazywać dorobek naukowy120, często rozproszony 
i  trudno dostępny121 dla pracowników naukowych122, praktyków123 oraz studen‑
tów tworzonych uczelni124. Miała być „drogowskazem” dla kolejnych badaczy, in‑
wentarzem dotychczasowego dorobku pisarskiego125, ale też źródłem zawodowej 

116 S. Vrtel ‑Wierczyński napisał wprost, że dobra organizacja bibliografii może zapobiec rze‑
komym odkryciom i szkodliwej, rozpanoszonej grafomanii, wynikającej z niewiedzy. S. Vrtel: 
Organizacja bibliografii. W sprawie…, s. 7.

117 J. Muszkowski: Karol Estreicher (z powodu setnej rocznicy urodzin). „Kurier Warszawski” 
R. 107, nr 322, wyd. wieczorne (1927), s. 4.

118 Przedmowa. W: A. Karbowiak: Bibliografia pedagogiczna. Lwów ; Warszawa 1920, s. [I]. 
Por. też J. Skarżyńska: Bibliografia oświaty pozaszkolnej 1900–1928. Pod red. J. Muszkowskie‑
go i H. Radlińskiej. Warszawa 1929.

119 F. Sedlaczek: Bibliografia dotycząca organizacji bibliotekarstwa i  czytelnictwa (materiał 
informacyjny). Lwów 1935, s. III.

120 E. Maliszewski: Bibliografia pamiętników polskich i  Polski dotyczących (druki i  rękopi‑
sy). Warszawa 1928; T. Grochowski: Polska bibliografia pszczelnicza. Wyd. 2. Lwów 1931; Pol‑
ska bibliografia biblijna od 1900–1930 r. Zebrana przez Koło Biblistów U.U.J. Przedmowę napisał
J. Archutowski. Kraków 1932.

121 A. Miller: Bibliografia prawnicza za okres pięcioletni 1930–1934. Warszawa 1935.
122 L.N.M. Kryczyński: Bibliografia do historii Tatarów polskich. Zamość 1935; F. Libert: 

Materiały do bibliografii wojny polsko ‑sowieckiej. Warszawa 1935; J. Smetański: Zarys polskiej 
bibliografii rybackiej. Lwów 1935.

123 F. Sedlaczek: Bibliografia dotycząca organizacji…; R. Rudzińska: Polskie druki i artyku‑
ły z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy do roku 1935. Część ogólna. Warszawa 1936.

124 K. Daszkiewicz, S. Jarkowski: Bibliografia ważniejszych prac dotyczących prasy pol‑
skiej. Warszawa 1922. Bibliografie pełniły przecież funkcje pedagogiczne. Pisał o tym we wstępie 
M.  Bałaban. M.  Bałaban: Bibliografia historii Żydów w  Polsce i  w  krajach ościennych za lata 
1900–1930. Z. 1. Warszawa 1939.

125 T. Burakowski: Bibliografia adwokatury polskiej 1919–1932. Z  przedmową Z. Nagór‑
skiego. Warszawa 1934.
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terminologii126. Bibliografie miały z jednej strony rejestrować materiał, a z dru‑
giej być „komentatorami” zbibliografowanych źródeł127 dzięki odpowiednim ad‑
notacjom oraz systematyce. Podkreślono jednocześnie bezstronność bibliografii 
wobec innych źródeł informacji (np. czasopism ogólnych i  specjalnych)128. Za‑
daniem bibliografii dziedzin i  zagadnień było skierowanie uwagi pracowników 
nauki na dorobek piśmienniczy, zarówno krajowy, jak i  zagraniczny, łączenie 
dokonań polskiej nauki z  osiągnięciami światowymi129. Bibliografie te były 
wreszcie niezrównaną pomocą w dziedzinie heurystyki naukowej130.

Bieżące bibliografie specjalne (w rozumieniu dziedzin i zagadnień) miały od‑
grywać szczególnie istotną rolę w rozwoju każdej nauki, dysponującej sprawną, 
szybką i dokładną informacją bibliograficzną, przynoszącą doniesienia o nowoś‑
ciach wydawniczych z danego zakresu w kraju i za granicą. Wraz ze wzrostem 
produkcji wydawniczej rola tej bibliografii zaczęła rosnąć  – reprezentanci 
poszczególnych nauk dzięki niej mieli rozeznanie w  materiale131. Stąd też przy 
każdym czasopiśmie będącym organem naukowym konkretnej dziedziny nale‑
żało zorganizować bieżącą bibliografię danej specjalności. Bibliografie te miały 
jednak wartość, gdy były przygotowane przez specjalistów, „w przeciwnym razie, 
jeśli do głosu przyjdzie czy amatorstwo czy dyletantyzm, praca na pewno będzie 
chybiona i, miast pożytku, przyniesie raczej szkodę”132. 

4.3.2. Bibliografia regionalna

Obowiązujące w  Polsce przepisy prawne, dekret prasowy i  rozporządzenie 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1927 roku podzieliły 
Polskę na regiony bibliograficzne133. Na podstawie zapisów prawa wybrane 

126 S. Sokołowski: Przedmowa. W: E. Migdał, T. Grochowski: Bibliografia leśna i łowiec‑
ka. Nowy Sącz 1924.

127 S. Kozakiewicz: Bibliografia Muzeum Narodowego w Warszawie (1862–1938). Warszawa 
1938.

128 W.T. Wisłocki: Bibliografia słowiańska…, s. 269.
129 Na przykład A. Jakubski: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. T. 1. Przy współpr. 

M. Dyrdowskiej. Kraków 1927; A. Miller: Bibliografia prawnicza…; W. Wolski ‑Urbankowski: 
Bibliografia polskiej ceramiki szlachetnej (literatura polska i  obca dotycząca Polski). Warszawa 
1938.

130 S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienia i  metody bibliognozji. W: Księga referatów. Zjazd 
Naukowy im. Ignacego Krasickiego we Lwowie w dniach 8–10 czerwca 1935 roku. Pod red. L. Ber‑
nackiego. Lwów 1936, s. 650.

131 M. Rulikowski: Rola i zadania…, s. 110.
132 S. Vrtel ‑Wierczyński: O najpilniejszych zadaniach…, s. 13.
133 Biblioteki uniwersyteckie w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu, Warszawie, Wilnie oraz 

Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu pełniły funkcje bibliotek regionalnych. 
Od 1932 roku regionem bibliograficznym zostały Katowice z Biblioteką Sejmu Śląskiego, a zada‑
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biblioteki otrzymywały druki dokumentujące kulturę umysłową danego rejonu. 
23 listopada 1927 roku A. Łysakowski wystąpił z memoriałem w sprawie orga‑
nizacji polskiej bibliografii bieżącej w  bibliotekach uprawnionych do otrzymy‑
wania egzemplarzy obowiązkowych, skierowanym do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i  Oświecenia Publicznego134. W  memoriale tym znalazł się zapis 
mówiący o  konieczności zorganizowania codziennej bibliografii regionalnej 
rejestrującej egzemplarze obowiązkowe. Na łamach dzienników zaczęły się uka‑
zywać stosowne spisy bibliograficzne o charakterze regionalnym. W „Dzienniku 
Wileńskim” od 1927 do 1930 roku pracownicy Uniwersyteckiej Biblioteki Pub‑
licznej w  Wilnie z  inspiracji A. Łysakowskiego ogłaszali rubrykę pt. Urzędowa 
Bibliografia Regionalna135. W  „Kurierze Poznańskim” drukowano Bibliografię 
Wielkopolską (w 1928 roku zmieniono jej tytuł na: Bibliografia regionalna Wo‑
jewództwa poznańskiego), którą przygotowywali pracownicy Biblioteki Uniwer‑
syteckiej w  Poznaniu. W  „Gazecie Lwowskiej”, „Słowie Polskim” i  „Dzienniku 
Lwowskim” ukazywała się Bibliografia regionalna z  województw: lwowskiego, 
stanisławowskiego, tarnopolskiego i  wołyńskiego, sporządzona przez Bibliotekę 
Uniwersytecką we Lwowie (w  trakcie 1928 roku pod nazwą Tygodniowa biblio‑
grafia regionalna z  województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego 
i  wołyńskiego, sporządzona przez Bibliotekę Uniwersytecką we Lwowie)136. Spisy

nia biblioteki uniwersyteckiej w  Wilnie przejęła Biblioteka Państwowa im. Eustachego i  Emilii 
Wróblewskich w Wilnie. 

134 Rok 1927 T. Bątkiewicz uznała za przełomowy w dziejach bibliografii regionalnej z uwagi 
właśnie na to wystąpienie. T. Bątkiewicz: Rozwój bibliografii regionalnej w Polsce. W: W kręgu 
książki, biblioteki i  informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbignie‑
wowi Żmigrodzkiemu. Pod red. K. Heskiej ‑Kwaśniewicz ; przy współpr. D. Pietruch ‑Reizes. 
Katowice 2004, s. 149. Por. też M. Ambros: Wileńska bibliografia regionalna w latach 1928–1933. 
„Ateneum Wileńskie” R. 10 (1935), s. 314.

135 Prace kontynuowali M. Ambros i S. Burhardt.
136 Nie opracowały bibliografii regionalnej książnice otrzymujące egzemplarze obowiązko‑

we w Toruniu (chęć połączenia bibliografii pomorskiej z poznańską), Krakowie (ze względu na 
negatywne stanowisko, ale w  numerze 1. „Przeglądu Bibliotecznego” z  1931 roku zamieszczo‑
no Statystykę druków wydanych w  okręgu krakowskim w  1930 r., s. 58–61, przygotowaną przez 
A. Bara, Z. Ciechanowską i F. Kalicińską) i Warszawie (tu uznano zasadność bibliografii narodo‑
wej, a nie regionalnych). W stolicy od roku 1930 tworzono osobny katalog regionalny i zamierza‑
no opublikować Przegląd Warszawskiej Bibliografii Regionalnej, opracowany przez pracowników 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. O ile inne spisy bibliograficzne powstawały w oparciu 
o egzemplarze obowiązkowe, o tyle bibliografia województw warszawskiego, lubelskiego i łódz‑
kiego miała obejmować także druki nienadesłane, ale reklamowane. W  1930 roku bibliografia 
warszawska zaczęła się ukazywać na łamach „Wiadomości Literackich”. Por. M. Głowińska: 
O  bibliografii regionalnej. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, z. 4 (1930), s. 406; [M.  Głowińska?] 
gm: Przegląd warszawskiej bibliografii regionalnej za kwartał I 1930 r. „Wiadomości Literackie” 
1930, nr 21 (334), s.  71; M. Ambros: Wileńska bibliografia regionalna w  latach 1928–1933…, 
s. 312–330.
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te przestano zamieszczać w  prasie po powołaniu do życia bieżącej bibliografii 
narodowej137.

Doświadczenia zdobyte w  okresie publikowania bieżących spisów regional‑
nych zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem bibliografiami regionalnymi, 
także w  wymiarze teoretycznym. Od drugiej połowy lat dwudziestych wielu 
bibliotekarzy uprawiających jednocześnie bibliografię praktycznie analizowało 
problem bibliografii regionalnej138, która stała się odrębnym rodzajem biblio‑
grafii. Temat ten podejmowali podczas zjazdów bibliotekarzy139 W.T. Wisłocki 
i Jadwiga Dąbrowska (II Zjazd Bibliotekarzy Polskich w 1929 roku), Z. Mocarski 
i W. Olszewicz (III Zjazd Bibliotekarzy Polskich w 1932 roku) oraz Stefan Bur‑
hardt i Zofia Kawecka (IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w 1936 roku).

W II Rzeczypospolitej starano się przede wszystkim uporządkować sprawy 
terminologiczne tego typu bibliografii. Zdaniem badaczki bibliografii regio‑
nalnych, Barbary Eychler, problem unormowań terminologicznych wynikał 
z  tego, że nie ukształtowało się wówczas pojęcie regionu i  jego pochodnych140. 
Bibliotekarze postulowali więc określenie granic regionów, co miałoby ułatwić 
im prowadzenie prac bibliograficznych. 

W  terminologii bibliograficznej najwcześniej znalazło zastosowanie pojęcie 
dzielnicy. J. Muszkowski zastosował je w Bibliografii polskiej 1900–1918, wyróż‑
niając bibliografie dzielnicowe, a w Życiu książki z 1936 roku, pisząc o kryteriach 
doboru materiału do bibliografii wyborowych, wskazał dzielnicę oraz miasto 
(właściwie więc wyróżnił bibliografie dzielnicowe/regionalne oraz lokalne). 
Przez określenie „bibliografia dzielnicowa” badacz ten rozumiał spisy obejmujące 
krainy należące do Polski historycznie i etnograficznie. Za to W. Hahn w 1921 
roku, rozpraszając bibliografie o  tym charakterze w  różnych miejscach swojej 
bibliografii bibliografii, o  czym wspomniano, nazywał je Drukami dzielnico‑
wymi i umieścił m.in. w dziale Historia dzielnic i miast. Określenia „bibliografia

137 B. Żukotyńska uznała nawet, że bibliografie regionalne mogły być podstawą przygoto‑
wania „Urzędowego Wykazu Druków”, pod warunkiem objęcia rejestracją dokumentów regio‑
nalnych z całej Polski i bieżącego wpływu tego typu źródła do Biblioteki Narodowej. B. Żuko‑
tyńska: Produkcja wydawnicza regionu lwowskiego w  roku 1929. „Przegląd Biblioteczny” R. 4, 
z. 1 (1930), s. 51.

138 W  latach trzydziestych termin kraevedčeskaâ bibliografiâ wprowadził do nauki radziec‑
kiej M.W. Zdobnow. Zaproponował, by dla bibliografii regionalnych podmiotowych i przedmio‑
towych używać określenia kraevaâ bibliografiâ, które znalazło się w  tytule jego książki Osnovy 
kraevoj bibliografii (Leningrad 1926). Por. przedruk jego prac poświęconych temu typowi biblio‑
grafii: N.V. Zdobnov: Bibliografiâ i kraevedenie. Sbornik statej. Moskva 1963.

139 Por. krótkie przypomnienie tych dyskusji: T. Bątkiewicz: Rozwój bibliografii regional‑
nej…, s. 150–151.

140 Autorka stwierdziła nawet: „nie istniało także pojęcie bibliografii regionalnej jako od‑
rębnego typu bibliografii specjalnej (co oczywiście nie znaczy, że nie istniały regionalne spisy 
bibliograficzne)”. I  rzeczywiście, tego typu rejestrów nie włączono do bibliografii specjalnej. 
B.  Eychler: Z  problemów teoretycznych bibliografii regionalnej. „Przegląd Biblioteczny” R. 39, 
z. 1–4 (1971), s. 144. 
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dzielnicowa” użył też S. Vrtel ‑Wierczyński w 1921 roku w kontekście programu 
organizacji bibliografii w Polsce141.

Z  kolei termin „region” na gruncie badań historycznych po raz pierwszy 
wprowadził Stanisław Arnold w 1925 roku w artykule Historia i regionalizm142. 
Dziesięć lat później Karol Buczek na VI Powszechnym Zjeździe Historyków 
Polskich wygłosił referat poświęcony nauczaniu historii regionalnej w szkołach. 
Termin „region historyczny” zdefiniował jako jednostkę terytorialną o  ściśle 
określonych granicach, mającą własną historię w  danej epoce. To ograniczenie 
czasowe mogło wpłynąć na niewielkie zainteresowanie środowiska bibliografów 
ustaleniami terminologicznymi historyków. Bibliografowie włączali bowiem 
do swoich prac materiały pochodzące nie z  jednej epoki, a dotyczące dziejów 
regionu od jego początków do współczesności143. Dlatego w  bibliografii podjęto 
własne próby zdefiniowania pojęcia regionu144. W 1930 roku Maria Głowińska na 
łamach „Przeglądu Bibliotecznego” opisała zawiłości terminologiczne związane 
z  pojęciami regionu i  rejonu (a  także okręgu)145. Nie podała jednak wiążących 
definicji, jedynie na podstawie analizy różnorodnych źródeł skonstatowała, że 
rejon to okręg, z którego wpływa do bibliotek egzemplarz obowiązkowy, zwany 
już regionalnym  – to wyjaśnienie nie było wystarczające. Głos w  tej sprawie 
zabrali w  1936 roku m.in. Jakub Hoffman, M. Ambros146 i  W.  Olszewicz. Dla 
tego ostatniego region stanowiła samodzielna jednostka terytorialna, której 
granice nie musiały być tożsame z granicami administracyjnymi. Region mógł 
być niewielki (np. Podhale) lub duży (np. Polesie). Za czynniki konstytuujące 
region badacz słusznie uznał cechy własne, odróżniające ten teren od innych, 
sąsiadujących147. 

Mimo że region dość późno zaczęto traktować jako teren będący częścią 
składową kraju, to pojęcie bibliografii regionalnej zostało wprowadzone do 
terminologii naukowej już w  1927 roku przez A. Łysakowskiego w  memoriale 
i Urzędowej Bibliografii Regionalnej. W 1928 roku ogłosił on rozprawę pt. Wileń‑

141 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce…, s. 32.
142 Wydrukowany w: „Ziemia” T. 10, nr 1 (1925), s. 9–11.
143 A. Matczuk: Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych. Lublin 

1994, s. 33, 37.
144 O problemach metodyki bibliografii regionalnych w okresie międzywojennym i ustalaniu 

granic regionów na gruncie podziałów administracyjno ‑politycznych jeszcze sprzed rozbiorów 
lub współczesnych pisała A. Matczuk. A. Matczuk: Rozwój metodyczny…, s. 36–38.

145 M. Głowińska: O bibliografii regionalnej…, s. 405–414. Była to jedna z najważniejszych 
w okresie międzywojennym analiz teorii, metodyki i organizacji tego typu prac.

146 IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Protokoły. 
Kraków ; Warszawa 1937, s. 39. W przedmowie do Bibliografii historii Wielkopolski A. Wojtkow‑
ski, co prawda, nie użył pojęcia regionu, ale objaśnił, czym dla niego była Wielkopolska – były 
to dawne województwa (poznańskie i kaliskie) oraz część dawnej ziemi wieluńskiej i dawnych 
Kujaw, a więc teren obejmujący ziemie w znaczeniu historycznym. A. Wojtkowski: Bibliografia 
historii Wielkopolski. T. 1–2. Poznań 1938.

147 W. Olszewicz: Bibliografia regionalna. „Zaranie Śląskie” R. 12, z. 2 (1936), s. 73.
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ska bibliografia regionalna w pierwszym półroczu 1928148. Termin ten wprowadził 
również W.T. Wisłocki w Bibliografii bibliografii, bibliotekarstwa i bibliofilstwa…, 
formalnie wydzielając bibliografie regionalne; dział ten w kolejnych rocznikach 
(od 1930) przyjmował nazwę „bibliografie regionalne i  lokalne”. W  roku 1929 
określenia „bibliografie regionalne” użyli np.: J.S. Bystroń w  Bibliografii etno‑
grafii polskiej ([T.] 1, Kraków 1929), Michał Brensztejn w tytule swego przeglądu 
Tradycje bibliografii dzielnicowej czyli regionalnej149 i Czesław Gutry w broszurze 
Projekt wydawnictwa bibliografii regionalnej. W  1934 roku uczynił to S. Rygiel 
w artykule Bibliografia i czytelnik150, a w 1935 – M. Ambros w Wileńskiej biblio‑
grafii regionalnej w  latach 1928–1933151. Jednak jeszcze w  1936 roku przeciwko 
stosowaniu tego terminu w znaczeniu bibliografii druków danego terenu czy też 
autorów zamieszkujących teren (z  uwagi na nieporozumienie terminologiczne, 
jakie powstało na gruncie nauk przyrodniczych) wypowiedziała się Regina 
Danysz ‑Fleszarowa, redaktorka bibliografii geologicznej, proponując wprowa‑
dzenie określeń: „bibliografia dzielnicowa” lub „bibliografia lokalna”152. Jej wy‑
powiedź nie odniosła jednak żadnego skutku. Jeszcze inną nazwę zaproponował 
podczas II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w 1929 roku Bolesław Olszewicz. Opo‑
wiedział się wówczas za terminem w  brzmieniu „bibliografia regionowa”, czyli 
bibliografia przedmiotu lub dzielnicy (np. Wołynia)153. O  wspomnianej przez 
R. Danysz ‑Fleszarową bibliografii lokalnej, ale w  zupełnie innym kontekście, 
napisał krótko W. Olszewicz w 1935 roku, stwierdzając, że bibliografia lokalna 
obejmuje druki pochodzące z jednej miejscowości154. 

Mimo labilności terminologicznej155 od końca lat dwudziestych zaczęto 
analizować typy bibliografii regionalnej, podawać jej definicje oraz określać 

148 A. Łysakowski: Wileńska bibliografia regionalna w  pierwszym półroczu 1928. „Źródła 
Mocy” R. 2, z. 4 (1928), s. 118–125.

149 M. Brensztejn: Tradycje bibliografii dzielnicowej czyli regionalnej. „Przegląd Bibliotecz‑
ny” R. 3, z. 1 (1929), s. 28–30.

150 S. Rygiel: Bibliografia i czytelnik…, s. 202–203.
151 M. Ambros: Wileńska bibliografia regionalna w latach 1928–1933…, s. 312–330.
152 R. Danysz ‑Fleszarowa: [Głos w dyskusji]. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warsza‑

wie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Protokoły…, s. 39.
153 Dyskusja. W: Pamiętnik Drugiego Zjazdu…, s. 116.
154 W. Olszewicz: Bibliografia regionalna…, s. 74. Zdaniem A. Matczuk i A. Znajomskiego 

był to pierwszy krok zmierzający do zdefiniowania terminów „bibliografia lokalna” i „bibliogra‑
fia regionalna”. Inni badacze w II Rzeczypospolitej nie podjęli takich prób. A. Matczuk, A. Zna‑
jomski: Bibliografia lokalna w Polsce…, s. 355. Sformułowania tego użył jeszcze Rudolf Kotula we 
wstępie do Bibliografii polskich druków lwowskich XVI–XVIII wieku (Lwów 1928). 

155 Różnice terminologiczne istniały w  całym dwudziestoleciu międzywojennym. W  1936 
roku analizował je S. Burhardt. Na podstawie podziału bibliografii według „zakresu tereno‑
wego” zidentyfikował bibliografie międzynarodowe (całego świata i  większych regionów, jak 
Skandynawia, kraje bałtyckie czy słowiańskie), narodowe (których nie zdefiniował), dzielnicowe 
(np.  Śląska, Wielkopolski) oraz regionalne (np. Podlasia, Pokucia). Mało przejrzyste rozróżnie‑
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zadania. Dla jednych bibliografów podstawą wyróżnienia bibliografii regional‑
nych było terytorium, na którym ukazały się druki, dla innych kryterium do‑
boru stanowiła treść dotycząca dzielnicy historycznej, etnograficznej, jednostki 
administracyjnej, miejscowości, instytucji lokalnej, zabytku itp.156 W  procesie 
typologizacji bibliografii regionalnych posługiwano się zatem kryteriami treś‑
ciowymi i formalnymi.

Wynikiem tego rozdźwięku była szersza dyskusja na temat typologii biblio‑
grafii regionalnych. Te podejścia spróbował pogodzić A. Łysakowski w momen‑
cie pojawienia się „Urzędowego Wykazu Druków”. Jego zdaniem bibliografie 
regionalne miały być bibliografiami „piśmienniczymi”, czyli uwzględniającymi 
terytorium nie tylko jako miejsce druku, ale i przedmiot opracowania157. Wspo‑
mniane kryteria rozszerzyła M. Głowińska, wyodrębniając cztery rodzaje biblio‑
grafii regionalnych: bibliografie drukarskie158, gdzie kryterium doboru materia‑
łów było miejsce druku; bibliografie wydawnicze – z uwagi na siedzibę wydawcy; 
bibliografie autorskie – z  istotnym miejscem pochodzenia autora (nie do końca 
jasne były związki autora z  regionem); oraz bibliografie przedmiotowe159. Dwa 
pierwsze kryteria miały charakter formalny160, a ostatnie kryterium – charakter 

nie między bibliografiami dzielnicowymi a  regionalnymi wyjaśniał na przykładach kontrastów 
między dzielnicami wchodzącymi w  skład państw. Odrębności te obejmowały duże tereny, hi‑
storyczne lub etnograficzne, ale nie pokrywały się z granicami państw czy okręgów administra‑
cyjnych. Stąd też wynikały trudności bibliografowania dzielnic „pociętych dzisiejszymi grani‑
cami”. Zalecał jednak, by tego typu spisy powstawały, gdyż „stale są one przedmiotem badań 
uczonych  – nie tylko retrospektywnie, ale i  jako pewna całość, spojona wspólną przeszłością 
i  podobnymi warunkami bytu, żyjąca odrębnym życiem swoistej kultury, do pewnego stopnia 
niezależnie od dzisiejszych granic administracyjnych, a  nawet i  państwowych”. S. Burhardt: 
Bibliografia regionalna. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 
1936 roku. Referaty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 285–286.

156 Ibidem, s. 285; J. Hoffman: [Głos w dyskusji]. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w War‑
szawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Protokoły…, s. 39. 

157 Dyskusja. W: Pamiętnik Drugiego Zjazdu…, s. 116. Bibliografię regionalną o  charakte‑
rze przedmiotowym, pt. Bibliografia miasta Krakowa za lata 1914–1918, przygotowała H. Lipska 
w „Roczniku Krakowskim”. Wymienić też można „Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku”, Materia‑
ły do bibliografii historii miasta Stanisławowa J. Zielińskiego (Stanisławów 1939) oraz Bibliografię 
historii Wielkopolski A. Wojtkowskiego. O  tego typu bibliografii pisał S. Dybowski (W  sprawie 
bibliografii literatury o Kaliszu, Kalisz 1928), oczekując, że przygotowanie bibliografii poprzedzi 
napisanie monografii miasta.

158 Taki charakter miała np. Bibliografia regionalna kaliska drukowana na łamach „Ziemi 
Kaliskiej”. Druki zestawiono tutaj według nazw oficyn drukarskich. Druga część spisu obejmo‑
wała publikacje o charakterze przedmiotowym, przy czym była to bibliografia zawartości lokal‑
nych periodyków.

159 M. Głowińska: O bibliografii regionalnej…, s. 412. Por. też M. Czarnowska: Regionalna 
statystyka wydawnictw. W: Pamięci Adama Łysakowskiego. Warszawa 1973, s. 151.

160 W. Hahn jako twórca bibliografii regionalnych (Bibliografia województwa lubelskiego za 
rok 1927 drukowana w  1929 roku w  „Regionie Lubelskim”), a  także S. Vrtel ‑Wierczyński (au‑
tor Bibliografii pomorskiej 1918–1932), stworzyli bibliografie podmiotowe. Por. np. A. Znajomski: 
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rzeczowy. Znalazły one zastosowanie także u  S. Burhardta (1899–1991), który 
wydzielił bibliografie drukarskie (np. druków wileńskich), wydawnicze (ogło‑
szone w Wilnie) i przedmiotowe (o Wilnie)161. W. Olszewicz wyróżnił natomiast 
bibliografie miejscowości według miejsca druku i miejsca wydania (podmiotowe), 
bibliografie przedmiotowe, ale też typu mieszanego, najbardziej wartościowe162. 
Z kolei C. Gutry (1901–1990) za naczelne cechy bibliografii i doboru materiałów 
do nich uznał miejsce druku, treść książek i pochodzenie autora163.

Najpełniejszym, najprostszym, najwygodniejszym i  najczęściej stosowanym 
kryterium wyróżniania bibliografii regionalnych było miejsce druku, określane 
na podstawie przynależności do regionów bibliograficznych. Kryterium to 
uwzględniano jedynie w  przypadku bibliografii o  charakterze rejestracyjnym, 
jako zbyt schematyczne nie znajdowało zastosowania np. w  przeglądach bi‑
bliografii regionalnych, które pojawiały się od 1928 roku. Na podstawie takich 
bibliografii niemożliwe było też odtworzenie obrazu kultury regionu; autorzy 
często wywodzący się z jakiegoś terenu drukowali przecież poza jego granicami. 
W. Olszewicz stwierdził nawet w kontekście bibliografii lokalnej, że tego rodzaju 
rejestracja ma znaczenie jako ujawniająca wizerunek rozwoju drukarstwa, ale 
nie dotyczy to „ruchu umysłowego tej miejscowości czy dzielnicy”164. Jak słusz‑
nie zauważył, krytykując to kryterium doboru materiałów, o wyborze drukarni 
najczęściej decydowały względy finansowe, a  nie naukowe czy regionalne. 
M.  Głowińska i  W. Olszewicz, rozpatrując kolejne, wydawnicze kryterium do‑
boru materiałów (miejsce wydania było niejednokrotnie trudne do określenia), 
uznali, że również i  ono zdradza cechy schematyzmu. Autorskie bibliografie 
regionalne mogły z  kolei przysparzać innych problemów, ponieważ należało 
ustalić, kogo zaliczyć do autorów „regionalnych”  – pochodzących z  regionu, 
związanych z  nim pracą, czy też jednych i  drugich (M. Głowińska). Zdaniem 
W. Olszewicza bibliografie autorskie traciły na swym znaczeniu, pod uwagę 
można było brać jedynie autorów jednoznacznie i  bardzo silnie związanych 
z  jakimś terenem. Bibliografie typu przedmiotowego miały z  kolei wartość 
trwałą i w miarę rozwoju regionalizmu mogły nabierać wymiaru praktycznego, 
służąc jako podstawa działalności regionalnej. To kryterium W. Olszewicz uznał 
za najsłuszniejsze, gdy idzie o  zawartość bibliografii regionalnych165, natomiast 
dla M. Głowińskiej najpełniejszą bibliografią regionalną była czteroprzymiotni‑

Wiktor Hahn jako bibliograf lubelski. W: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej zor‑
ganizowanej z okazji 50 ‑lecia Wydziału Humanistycznego UMCS i 95 ‑lecia Biblioteki im. H. Ło‑
pacińskiego w  Lublinie. Pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz ‑Wisińskiej. Lublin 2004, 
s. 618. 

161 S. Burhardt: Bibliografia regionalna…, s. 285.
162 W. Olszewicz: Bibliografia regionalna…, s. 74.
163 C. Gutry: Projekt wydawnictwa bibliografii regionalnej. Warszawa 1929, s. VI.
164 W. Olszewicz: Bibliografia regionalna…, s. 75.
165 Ibidem.
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kowa  – mimo wspomnianych zastrzeżeń dotyczących schematyczności  – czyli 
uwzględniająca wszystkie kryteria doboru materiałów166. 

Przytoczona dyskusja nie przyniosła, co prawda, rozwiązania problemu, 
który z rodzajów bibliografii opracowywać, jakimi kryteriami doboru materia‑
łów się kierować, ukazała natomiast dużą świadomość bibliograficzną teorety‑
ków. Ich rozważania dotyczące warunków wyróżniania bibliografii regionalnych 
są aktualne do dziś. 

Brak jednolitego stanowiska wobec kryteriów doboru materiałów i  brak 
stosownego unormowania sposobu postrzegania regionu spowodowały, że 
w dwudziestoleciu międzywojennym nie udało się opracować kompletnej defini‑
cji terminu „bibliografia regionalna”. Powstałe określenia były dość ogólnikowe, 
jak choćby to wprowadzone w  1930 roku przez teoretyka tego rodzaju spisów, 
M. Głowińską: „Bibliografia regionalna jest to zatem spis druków, związanych 
z  jakąś oznaczoną częścią kraju”167. Dla W. Olszewicza bibliografią regionalną, 
na zasadzie przeciwieństwa do bibliografii lokalnej, było zestawienie druków 
z  terenu większego niż jedna miejscowość168, a  dla S. Burhardta „bibliografie 
jakiegokolwiek rejonu, niestanowiącego niepodległego państwa lub grupy 
państw”169. Według C. Gutrego pojęcie bibliografii regionalnej było za to sze‑
rokie, obejmowało bowiem tak naprawdę cały świat, tyle że dzielony na części. 
Bibliografiami regionalnymi były dla niego także te poświęcone samemu re‑
gionalizmowi (współcześnie krajoznawcze)170. Teoretykom nie udało się zatem 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o sposób kwalifikacji regionu i według 
jakich kryteriów został on wyodrębniony.

Praktyczne problemy dotyczące tworzenia bibliografii regionalnych po‑
skutkowały również ich podziałem na ogólne i  specjalne171. W  bibliografiach 

166 M. Głowińska: O bibliografii regionalnej…, s. 412–413.
167 Ibidem, s. 406. Także W. Hahn jako praktyk rozumiał ten typ bibliografii jako spis do‑

kumentów pochodzących z  terenu mniejszego niż państwo, wydzielonego administracyjnie. 
A. Znajomski: Wiktor Hahn…, s. 618.

168 W. Olszewicz: Bibliografia regionalna…, s. 74.
169 S. Burhardt: Bibliografia regionalna…, s. 285.
170 C. Gutry: Projekt wydawnictwa bibliografii…, s. VI.
171 S. Burhardt, prowadząc badania litewskich bibliografii regionalnych, zaliczył do nich nie 

tylko bibliografie całego terytorium, ale też bibliografie o charakterze osobowym (np. wileńskie 
wergiliana), bibliografie dziedzin i zagadnień (jak wykazy czasopism polskich na Litwie, biblio‑
grafia historii Tatarów w  Polsce, białoruska bibliografia archeologiczna czy bibliografia histo‑
ryczna). M. Mazankówna ‑Friedbergowa w dziale obejmującym bibliografie regionalne zamiesz‑
czała pełne opisy dla bibliografii o charakterze ogólnym i opisy skrócone wraz z odsyłaczami dla 
bibliografii o  zakresie węższym. Natomiast W. Żurowska w  tym samym dziale umieściła opisy 
zgodnie z koncepcją W.T. Wisłockiego, stosując odsyłacze z działu Bibliografia oddzielnych gałęzi 
wiedzy i  zagadnień (za wyjątkiem  – co niekonsekwentne  – bibliografii regionalnych historycz‑
nych, umieszczonych w dziale Historia, które w żaden sposób nie są powiązane z bibliografią re‑
gionalną). S. Burhardt: Bibliografia regionalna…, s. 285–288. Por. też B. Eychler: Z problemów 
teoretycznych…, s. 146–147.
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regionalnych ogólnych rejestrowano współcześnie drukowany materiał odno‑
szący się do konkretnego rejonu, a w bibliografiach specjalnych zajmowano się 
szczegółowymi zagadnieniami regionalnymi172. Ponadto wyróżniono retrospek‑
tywne bibliografie regionalne, obejmujące materiał drukowany w  rejonie bądź 
też o nim, oraz bieżące173. 

Odrębnie omawianym zagadnieniem teorii bibliografii regionalnych były 
zadania, jakie pełniły tego typu spisy. Zdaniem teoretyków, najczęściej łączą‑
cych zainteresowania teoretyczne z  praktycznym wykonawstwem bibliografii 
regionalnych, miały być przede wszystkim narzędziem rejestrującym ukazujące 
się w regionie druki – ich spisywaniem mieli zajmować się pracownicy bibliotek 
okręgowych, którzy dążyli w  tej pracy do kompletności (dzięki bezpośrednim 
kontaktom z miejscowymi i okolicznymi zakładami graficznymi) i uzupełniania 
braków (np. autorstwa). Bibliografie te, podobnie jak inne, miały pełnić funkcje 
informacyjne, wzmocnione prospektywnymi wzmiankami, docierającymi do 
bibliotek regionalnych w  postaci opisów nowości, zanim te fizycznie trafiły do 
innych bibliotek krajowych. Tak więc biblioteka regionalna, przygotowując bi‑
bliografię regionalną, niejako dzieliła się informacjami o nowościach z bibliote‑
kami innych regionów, w postaci zapowiedzi wydawniczych174. Ten cel bibliogra‑
fii sprzyjał też rozwojowi czytelnictwa, jeśli zamieszczano ją np. w dziennikach 
regionalnych175. 

Stanowiła ona również pomoc katalogową dla bibliotekarzy176 oraz zastępo‑
wała nie wszędzie dostępne bibliografie i  katalogi księgarskie177. Wielką zaletą 
bieżącej bibliografii regionalnej była jej aktualność178 oraz możliwość objęcia 
rejestracją mało znanych materiałów pochodzących z  zawartości czasopism. 
Opracowywanie tego typu bibliografii sprzyjało rozwojowi nauki179, korzystali 
z nich badacze na prowincji i nauczyciele180. 

Najważniejsze były jednak funkcje popularyzatorskie181 i  kulturotwórcze, 
czyli odnotowywanie przejawów kultury regionalnej, co podkreślali przede 

172 M. Ambros: Wileńska bibliografia regionalna w latach 1928–1933…, s. 317.
173 Ibidem, s. 318; S. Burhardt: Bibliografia regionalna…, s. 285.
174 A. Łysakowski: Wileńska bibliografia regionalna w pierwszym półroczu 1928…, s. 120.
175 B. Żukotyńska: Produkcja wydawnicza regionu…, s. 51.
176 W  ogłaszanych co tydzień bibliografiach regionalnych wykazywano dokładne opisy bi‑

bliograficzne nowości w celach informacyjnych i bibliotecznych – opisy te można było wycinać 
z dzienników i naklejać na karty katalogowe. W drugim okresie funkcjonowania tego typu spi‑
sów – od 1929 roku, po powstaniu bieżącej bibliografii narodowej – bibliografie regionalne stra‑
ciły swą funkcję katalogową, którą przejął „Urzędowy Wykaz Druków”. Ibidem.

177 Ibidem.
178 A. Łysakowski: Wileńska bibliografia regionalna w pierwszym półroczu 1928…, s. 119–120.
179 M. Ambros: Wileńska bibliografia regionalna w  latach 1928–1933…, s. 317; K. Tyszkow‑

ski: [Głos w dyskusji]. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 
1936 roku. Protokoły…, s. 39.

180 J. Hoffman: [Głos w dyskusji]…, s. 39.
181 K. Tyszkowski: [Głos w dyskusji]…, s. 39.
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wszystkim pracownicy bibliotek kresowych182  – A. Łysakowski183, M. Ambros 
i Beatrycze Żukotyńska (1904–1993), która stwierdziła, że bibliografia regionalna, 
będąc „najlepszym dokumentem stanu, rozwoju i zainteresowań danej prowin‑
cji”, dawała dowody udziału różnych grup narodowościowych poszczególnych 
rejonów, głównie kresowych, w życiu kraju184.

Opracowywana na podstawie takiej bibliografii statystyka (obejmująca 
miesiące czy lata) miała dawać „pouczający obraz duchowego wyglądu danego 
rejonu”185. Od 1928 roku bibliografie regionalne przekształcano nawet we 
wspomniane przeglądy, których zadaniem było ukazywanie statystyki tego typu 
piśmiennictwa pod względem formy, języka i treści druków. Stanowiły one zna‑
komite źródło wiedzy na temat spraw kultury, społeczeństwa, a nawet polityki186. 
Ich celem było zatem odzwierciedlenie piśmienniczego ruchu regionalnego, 
który można było porównywać z innymi regionami187. Dzięki statystyce druków 
regionalnych można było poznawać języki druków, typy publikacji188, miejsca 
druku (także te spoza rejonu bibliograficznego) oraz treść („punkt widzenia 
socjologicznie najważniejszy”)189. Można było promować dorobek mniejszości 

182 Dlatego biblioteki regionów bibliograficznych na kresach  – Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu czy Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – przystąpiły do ogłaszania 
bieżących bibliografii regionalnych (jednak w różnych konfiguracjach i do czasu ogłoszenia bie‑
żącej bibliografii narodowej).

183 A. Łysakowski: Wileńska bibliografia regionalna w pierwszym półroczu 1928…, s. 121.
184 B. Żukotyńska: Produkcja wydawnicza regionu…, s. 51.
185 A. Łysakowski: Wileńska bibliografia regionalna roku 1928. Wilno 1929. [Odbitka], s. 4.
186 M. Głowińska: O  bibliografii regionalnej…, s. 408. Por. też A. Łysakowski: Politycz‑

ny głos bibliografii (polemika o  wydawnictwach Wilna w  I. półroczu 1928). Wilno 1928. [Od‑
bitka], s. 1.

187 W  dziedzinie statystyki produkcji regionalnej przodowało Wilno, trudności napotkano 
we Lwowie i Poznaniu.

188 Wedle objętości: książki – powyżej 4 arkuszy; broszury – od 4 stron do 4 arkuszy; ulot‑
ki – dwu ‑ lub jednokartkowe, i czasopisma.

189 Por. zastosowanie statystycznej funkcji bibliografii w postaci analizy przez A. Łysakow‑
skiego, który rozpatrywał obraz druków wileńskich według języków, objętości, miejsca druku, 
treści. Wysnuwane z  takiego badania wnioski i  uogólnienia, istotne dla „natury kulturalnej, 
społecznej i  politycznej”, uzasadniały  – zdaniem badacza  – istotę bibliografii regionalnej. Gdy 
rozpoczęto publikowanie „Urzędowego Wykazu Druków”, bibliografie regionalne zostały nie‑
jako zwolnione z  obowiązku dostarczania bibliotekarzom informacji o  bieżącej produkcji wy‑
dawniczej. To miało spowodować żywy rozwój tego typu bibliografii, rejestrującej informacje 
o  wartościowym piśmiennictwie regionalnym, także na podstawie zawartości czasopism. Ta 
konkretna bibliografia miała być piśmiennicza, a nie wydawnicza, bardziej rzeczowa niż formal‑
na, „Więcej krytyczna, rozumowana, opisująca, aniżeli wyhaczająca”. A. Łysakowski: Wileńska 
bibliografia regionalna roku 1928…, s.  4. Rejestracją statystyczną druków wileńskich zajmował 
się też M.  Ambros. M.  Ambros: Wileńska bibliografia regionalna I  półrocza 1929 r. „Ateneum 
Wileńskie” R. 6, z. 1–4 (1929), s.  264–267; Idem: Wileńska bibliografia regionalna w  II półroczu 
1929. „Ateneum Wileńskie” R. 6, z. 1–4 (1929), s. 664–667; Idem: Wileńska bibliografia regionalna 
w I półroczu 1930. „Ateneum Wileńskie” R. 7, z. 1–2 (1930), s. 351–354; Idem: Wileńska bibliografia 
regionalna w II półroczu 1930. „Ateneum Wileńskie” R. 7, z. 3–4 (1930), s. 904–907. Por. też A. Ły‑
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narodowych, nazwy najczęściej publikujących instytucji czy autorów. Za sprawą 
A. Łysakowskiego powstało nawet pojęcie statystyki regionalnej. Autor ten 
w  pracy Bibliograficzna statystyka okręgu wileńskiego wprowadził je do liczbo‑
wych zestawień książki.

W  dwudziestoleciu międzywojennym nie wypracowano definicji terminu 
„bibliografia regionalna” (choć W. Olszewicz trafnie zdefiniował pojęcie regionu), 
ale jego stosowanie zaczęło się ugruntowywać. Przede wszystkim poprawnie 
określano kryteria rozróżniania bibliografii tego typu, właściwie wskazano jej 
zadania, uzyskując narzędzie opisu regionalnej rzeczywistości.

4.3.3. Bibliografia o ograniczonym zasięgu formalnym

Drugą grupą spisów, które dziś zalicza się do bibliografii specjalnych, a  nad 
którymi dyskutowano w okresie międzywojennym190, były bibliografie zawartości 
czasopism, postrzegane przede wszystkim w  kontekście ich użyteczności dla 
nauki191. Pisał o tym S. Vrtel ‑Wierczyński: „Wśród zagadnień specjalnych na miej‑
scu naczelnym stawiam bibliografię zawartości czasopism. Rozmiarami swoimi, 
zakresem, znaczeniem i  doniosłością problemat ten góruje nad wszystkimi in‑
nymi”, dopiero „ogół faktów duchowych, wyrażających się w postaci książek oraz 
zawartości prasy, daje pełny obraz dorobku naukowego w każdej gałęzi wiedzy”192. 

Tak jak w przypadku bibliografii narodowych i  regionalnych praktyka i ko‑
nieczność organizacji warsztatów bibliografii zawartości czasopism wpłynęły na 
fakt zainteresowania się nimi od strony teoretycznej. S. Vrtel ‑Wierczyński starał 
się zwrócić uwagę środowiska bibliografów i  bibliotekarzy na to zagadnienie. 
Czynił to kilkakrotnie w  latach 1917–1936193. W  planach organizacji bibliografii 

sakowski: Wileńska bibliografia regionalna w pierwszym półroczu 1928…, s. 123–125; [M. Gło‑
wińska?] gm: Przegląd warszawskiej bibliografii…, s. 71.

190 Wcześniej również pojawiały się stosowne apele w sprawie przygotowania bibliografii za‑
wartości czasopism, np. A. Drogoszewski: W sprawie bieżącej…, s. 61.

191 S. Vrtel ‑Wierczyński: Zagadnienie czasopism w  naszych bibliotekach uniwersyteckich. 
„Nauka Polska” T. 16 (1932), s. 15–24.

192 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej…, s. 240, 245.
193 S. Vrtel: Organizacja bibliografii. W  sprawie..., s. 12–14. Zadanie tworzenia bibliografii 

zawartości czasopism przydzielił Instytutowi Bibliograficznemu, co zostało skrytykowane przez 
S. Lama, postulującego powierzenie tej pracy innym instytucjom, przede wszystkim katedrom 
bibliografii (których w  dwudziestoleciu międzywojennym nie powołano) i  ich słuchaczom bądź 
członkom seminariów bibliograficznych. S. Lam: O bibliografię polską…, s. 11. W kolejnych latach: 
S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce…, s. 24–28; Idem: O najpilniejszych za‑
daniach..., s. 16–19; Idem: O bibliografię literacką czasopism polskich. „Nauka Polska” R. 16 (1932), 
s. 82–85 (wcześniej był to referat wygłoszony 4 października 1930 roku na posiedzeniu Komisji Fi‑
lologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk); Idem: Organizacja bibliografii polskiej…, 
s. 240–258. W  treści ostatniego wystąpienia podał wnioski zbieżne z  zawartymi w  wypowiedzi 
M. Dzikowskiego, o czym będzie jeszcze mowa. S. Vrtel ‑Wierczyński skupił się na przedstawieniu 
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polskiej metodycznie i  logicznie przedstawiał kolejność zadań bibliograficznych, 
zawsze podkreślając rangę bibliografii zawartości czasopism. Był to drugi pod 
względem ważności postulat – po bibliografii narodowej – podnoszony przez bi‑
bliografów II Rzeczypospolitej. Za istotne uznali to zjawisko także Ludwik Berna‑
cki194, J. Muszkowski195, Aleksander Semkowicz196, W.T. Wisłocki, E. Kucharski197, 
M.  Dzikowski, S. Lam198, W. Hahn199 i  Tadeusz Sterzyński200. Podczas II Zjazdu 
Bibliofilów Polskich w 1926 roku stwierdzono, że stworzenie tego typu publikacji 
to jedno z ważniejszych zadań bibliografii. Nie ulega wątpliwości, iż dostrzegano 
potrzebę przede wszystkim retrospektywnego opracowania zawartości perio‑
dyków, by zachować kulturalną wartość redakcyjnych przedsięwzięć201. Dlatego 
najczęściej podejmowano temat organizacji i metodyki tego rodzaju spisów202.

praktycznego zastosowania bibliografii tego typu, począwszy od Bibliografii polskiej K. Estreiche‑
ra. Do wcześniejszych rozważań, dotyczących przede wszystkim celowości spisów i  organizacji 
prac nad nimi, dołączył zakres bibliografii. Problem zakresu rozważał z punktu widzenia chro‑
nologii, źródeł bibliograficznych i materiału treściowego. Wpływ chronologii na zakres bibliogra‑
fii – dziś powiedzielibyśmy: zasięg – dotyczył konieczności opracowania materiału bieżącego oraz 
retrospektywnego (za najważniejszy uznał wiek XIX). Prace bibliograficzne miały objąć kwerendą 
czasopisma najdawniejsze i współczesne, wydawane w języku polskim w kraju i za granicą, oraz 
obcojęzyczne, drukowane na terenie Polski. Problem ujęcia materiału źródłowego wskazał już 
w 1928 roku, zaznaczając, że nie zgadza się z T. Sterzyńskim, który postulował, by wzorem zagra‑
nicy, nie włączać do bibliografii prasy codziennej.

194 L. Bernacki: Rozwój i zadania bibliografii polskiej. W: K. Lewicki: Habilitacja Ludwika 
Bernackiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Materiały do dziejów nauczania bibliografii w Polsce. 
„Ze Skarbca Kultury” 1953, z. 2 (5), s. 50–51.

195 J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 371–377.
196 W 1935 roku, na zebraniu Koła Lwowskiego Związku Bibliotekarzy Polskich wygłosił referat 

na temat planu opracowania bibliografii zawartości czasopism. f.p.: O bibliografię treści czasopism 
polskich. „Dziennik Polski” R. 1, nr 7 (1935), dod. niedzielny „Krytyka i Życie” R. 1, nr 2 (1935), s. 10.

197 Podkreślał potrzebę stworzenia „monografii i bibliografii czasopism”, zdając sobie sprawę 
z tego, że nie wszystkie materiały pochodzące z czasopism wieku XIX zasługiwały na uwzględ‑
nienie. E. Kucharski: Naukowe potrzeby historii literatury polskiej. „Nauka Polska” T. 10 (1929), 
s. 373–374. 

198 S. Lam był przekonany o konieczności przygotowania tego typu źródła przez wyspecjali‑
zowanych bibliografów (np. pracujących w Polskiej Informacji Prasowej, dysponującej własnym 
archiwum), w opozycji do planów B. Gubrynowicza, który zasugerował, że powinny się tym zająć 
redakcje poszczególnych czasopism. S. Lam: O bibliografię polską…, s. 9–10.

199 W. Hahn: Główne potrzeby bibliografii…, s. 2.
200 T. Sterzyński: Z  ruchu bibliograficznego. „Przegląd Bibliograficzny” R. 11, nr 5 (1925), 

s. 66–67; Idem: Zagadnienie bibliografii wydawnictw periodycznych. „Ruch Literacki” R. 2, nr 7 
(1927), s. 197–204. Por. też M. Brykalska: Bibliografie zawartości polskich czasopism literackich. 
W: Dokumentacja w  badaniach literackich i  teatralnych. Wybrane problemy. Książka zbiorowa. 
Pod red. J. Czachowskiej. Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1970, s. 130.

201 S. Vrtel ‑Wierczyński: Drugi Zjazd Bibliofilów Polskich w Warszawie. Sekcja Bibliogra‑
ficzna. „Przewodnik Bibliograficzny” Seria 2. T. 7, z. 12 (1926), s. 588–589.

202 Zajęto się sprawą doboru materiałów do tych bibliografii i selekcją. S. Vrtel: Organizacja 
bibliografii. W sprawie..., s. 12–13; Idem: Drugi Zjazd Bibliofilów…, s. 588; T. Sterzyński: Zagad‑
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Odmiennie od bibliografii regionalnych, w tym przypadku nie było w zasa‑
dzie potrzeby ustaleń terminologicznych, jedynie M. Dzikowski (1883–1957), teo‑ 
retyk tego rodzaju spisów bibliograficznych, stał na stanowisku, że aby dokonać 
doboru czasopism, należało najpierw opracować definicję pojęcia czasopisma na 
potrzeby bibliografii. Sam ją zresztą przygotował, ale  – jak zaznaczono w  po‑
przednim rozdziale – na gruncie bibliotekarstwa, w „Przeglądzie Bibliotecznym” 
w 1928 roku203. Za cechy odróżniające czasopisma od książek uznał: periodycz‑
ność, nieograniczoną czasowo ciągłość publikacji, łączność poszczególnych 
części z  całością pod względem formy i  treści, kolektywność treści. W  jego 
opinii cechy te dla opracowania bibliograficznego nie miały jednak większego 
znaczenia204. W roku 1929, podczas II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, powołując 
się na ustalenia G. Schneidera oraz wyniki dyskusji niemieckich bibliografów 
z 1901 roku205, badacz ten wygłosił referat poświęcony problemom teorii biblio‑
grafii zawartości czasopism206. 

nienie bibliografii wydawnictw…, s. 199–201; M. Dzikowski: Bibliografia zawartości czasopism…, 
s. 127–129.

203 M. Dzikowski: Definicja „czasopisma” w  bibliotekarstwie. „Przegląd Biblioteczny” R. 2, 
z. 1 (1928), s. 16–35. Za Przepisami katalogowania alfabetycznego w bibliotekach polskich. Projekt 
(Warszawa 1923) przyjmowano, że wydawnictwo periodyczne charakteryzuje się nieprzewidzia‑
nym z góry zakończeniem i zaplanowanym cyklem ukazywania się kolejnych zeszytów w okreś‑ 
lonych odstępach czasu. Do tego typu wydawnictw zaliczano: gazety (dzienniki), czasopisma 
(tygodniki, miesięczniki, kwartalniki itp.), wydawnictwa periodyczne instytucji i korporacji, wy‑
dawnictwa nieposiadające charakteru czasopism, jak kalendarze, almanachy, katalogi itp. oraz 
jednodniówki.

204 M. Dzikowski: Bibliografia zawartości czasopism…, s. 127–129.
205 Punktem wyjścia do rozważań na temat bibliografii zawartości czasopism były poglądy 

G. Schneidera, zawarte w  drugim wydaniu Handbuch der Bibliographie z  1924 roku. Zdaniem 
niemieckiego teoretyka bibliografie te były niezbędne do rozwoju wszystkich dziedzin wiedzy. 
Rozróżniając dwa rodzaje bibliografii zawartości czasopism, bieżące i  retrospektywne, M. Dzi‑
kowski powołał się na wyniki dyskusji niemieckich bibliografów z  1901 roku, podczas zjazdu 
bibliotekarzy niemieckich w  Gotha. Wówczas to Ch.W. Berghöffer i  A. Schulze zaprezentowali 
odmienne stanowiska. Pierwszego można postrzegać jako zwolennika bieżących bibliografii za‑
wartości, przynoszących materiał czasopiśmienniczy innego rodzaju niż pochodzący z książek, 
gdzie można było znaleźć materiały o charakterze uogólniającym. Drugi natomiast dowodził, że 
czasopisma, oprócz materiału wartościowego, zawierają także dużo materiału bezwartościowego. 
Dla niego ważne było zatem dokumentowanie materiału retrospektywnego, przedstawiającego 
wartość. Ibidem, s. 119–121.

206 Stwierdził wówczas, że bibliografie zawartości czasopism powinny być spisami, w  któ‑
rych należało wziąć pod uwagę nie tyle cechy formalne źródeł, ile treść dokumentów, w  czym 
zgadzał się z T. Sterzyńskim. T. Sterzyński postulował przygotowanie instrukcji monograficzne‑
go opracowania bibliografii zawartości periodyków (wzorując się na Bibliographisches Reperto‑
rium). Na monograficzne opracowanie bibliografii zawartości czasopisma miały się składać dwie 
części: ogólna, informująca o periodyku ze szkicem historycznym i charakterystyką wydawnic‑ 
twa; oraz bibliografia (w układzie uzależnionym od funkcji spisu). Opisy bibliograficzne najlepiej 
było uzupełnić adnotacjami. T. Sterzyński: Z ruchu bibliograficznego…, s. 66–67; Idem: Zagad‑
nienie bibliografii wydawnictw…, s. 197–204.
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Najciekawsze z punktu widzenia teorii tego rodzaju spisów były rozważania 
teoretyków dotyczące metod opracowania bibliografii zawartości czasopism oraz 
wynikających z nich rodzajów spisów. Z uwagi na zakres wydzielono bibliografie 
zawartości czasopism ogólne i  specjalne. Te pierwsze, będące odpowiednikiem 
Bibliografii polskiej K. Estreichera, miały obejmować systematycznie i w sposób 
rozumowany ujęte zagadnienia wszystkich dziedzin wiedzy, a  drugie miały 
stanowić zespół bibliografii wykonywanych w  tym samym lub różnym czasie 
w zaplanowanej kolejności207.

W  pierwszym rzędzie należało opracować bibliografie bieżące zawartości 
czasopism208, ze względu na napływ potrzebnych źródeł w postaci egzemplarzy 
obowiązkowych do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Bieżące bibliografie za‑
wartości czasopism miały mieć charakter informacyjny, służyć szerokim kręgom 
odbiorców, by wykazać kompletne materiały, w miarę możliwości ze wszystkich 
czasopism wydawanych na terenie Polski, w  języku polskim i  językach innych 
narodowości zamieszkujących kraj. Taka bibliografia mogłaby stanowić pod‑
stawę do selekcji bibliografii specjalnych209.

Doświadczenia w opracowywaniu bibliografii bieżącej można było wykorzy‑
stać podczas tworzenia bibliografii retrospektywnej. Ogólne bibliografie retro‑
spektywne zawartości czasopism miały obrazować całokształt polskiej kultury, 
ale ze względu na rozległość prac i  zadań należało uwzględnić skalę potrzeb 
poszczególnych dyscyplin naukowych oraz różnorodność ich metod pracy. Stąd 
też najpierw należało stworzyć bibliografie dla literatury i  historii polskiej210. 
Kolejny rodzaj retrospektywnych bibliografii zawartości czasopism – ze względu 
na zakres, o  którym wówczas pisano  – stanowiły więc retrospektywne biblio‑
grafie specjalne. Oba typy bibliografii retrospektywnych miały być rekomen‑
dacyjne, polecające, zawierać wybór materiałów211 i  wyróżniać się krytycznym 

207 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej…, s. 247.
208 J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 375; S. Vrtel ‑Wierczyński: Autorefe‑

rat. W: Zespół akt…, poz. spisu 129–140, s. 21 [44]–22 [45].
209 S. Vrtel: Organizacja bibliografii. W sprawie…, s. 12–13; T. Sterzyński: Zagadnienie bi‑

bliografii wydawnictw…, s. 198, 204.
210 Na temat bibliografii wypowiadali się reprezentanci nauk związanych z historią, literatu‑

rą, prawem i demografią. Przedstawicielom nauk ścisłych wystarczały międzynarodowe biblio‑
grafie dziedzinowe, czasopisma abstraktowe, bibliografie analityczne (np. w  „Rocznikach Che‑
mii”). Por. K. Twardowski: O potrzebach filozofii polskiej. „Nauka Polska” T. 1 (1918), s. 462–465; 
W. Bruchnalski: Potrzeby umiejętności literatury polskiej. „Nauka Polska” T. 2 (1919), s. 388–390; 
W. Podlacha: O przyszłość historii sztuki. „Nauka Polska” T. 2 (1919), s. 424; Dyskusja. W: Pa‑
miętnik Drugiego Zjazdu…, s. 132; J. Krzyżanowski: O studiach nad literaturą polską w w. XVI–
XVII. „Nauka Polska” T. 10 (1929), s. 392; S. Cywiński: O inwentaryzację przekładów i badań nad 
literaturami obcymi. „Nauka Polska” T. 16 (1932), s. 85–86; S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja 
bibliografii polskiej. Uwagi…, s. 247.

211 Bibliografie te powinny mieć charakter naukowy, więc by spełniały funkcje informacyj‑
ne i  pomocnicze wobec nauki, położono nacisk na odpowiedni dobór materiałów, eliminując 
źródła wątpliwej jakości. Przykładem zastosowania w  praktyce takich działań była Bibliografia 
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charakterem. Nie mogły to być zatem bibliografie wykonywane mechanicznie 
i bezkrytycznie212. S. Vrtel ‑Wierczyński uważał, że podczas opracowywania tego 
rodzaju spisów nie można wykluczać „pierwiastka rozumowanego”, zwłaszcza 
wtedy gdy tytuł tekstu nie odzwierciedlał zawartości213. Metoda rozumowana 
(referująca) mogła jedynie uzupełniać metodę opisową, z uwagi na niemożność 
opisania całości materiałów w  sposób krytyczny. Natomiast M. Dzikowski był 
zwolennikiem bibliografii analitycznych, czyli zawierających krótkie streszcze‑
nia przy każdej z pozycji:

Wobec coraz to większego specjalizowania się nauk bibliografie spe‑
cjalne, opracowane przez specjalistów, co podkreślić należy, ułożone 
według metod i  systematyki każdej specjalności, przy tym, co najważ‑
niejsze, bibliografie analityczne, stają się coraz to większą koniecznością, 
i  co się tyczy nauk, obchodzących w  równej mierze całą ludzkość, to 
znaczy przede wszystkim nauk ścisłych (sciences), to polska bibliografia, 
będąca przykładem dla wielu krajów, lecz uboga w  środki materialne, 
jest tu wyręczona przez bogate w zasoby materialne środowiska nauko‑
we zachodnioeuropejskie214.

Do przygotowania bibliografii retrospektywnych można było wykorzystać 
metodę monograficzną, polegającą na opracowaniu poszczególnych tytułów 
czasopism, gdy celem było przedstawienie całościowego obrazu czasopisma waż‑
nego dla nauki czy kultury215. Za monograficznym opracowywaniem czasopism 
opowiedzieli się M. Dzikowski216 i W.T. Wisłocki podczas I Zjazdu Bibliotekarzy 
Polskich w 1928 roku217 oraz E. Kucharski w artykule Naukowe potrzeby historii 

literatury polskiej za rok…, w  której S. Vrtel ‑Wierczyński, chcąc podać najważniejszy materiał, 
zastosował selekcję. S. Vrtel ‑Wierczyński: Wstęp. W: Bibliografia literatury polskiej za rok 1922. 
Oprac. Idem. Lwów 1925, s. III–IV.

212 S. Vrtel ‑Wierczyński: O najpilniejszych zadaniach…, s. 18; Idem: Organizacja bibliogra‑
fii polskiej…, s. 249–251.

213 S. Wierczyński: Sprawa bibliografii literackiej czasopism polskich. „Sprawozdania Po‑
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1930, nr 3, s. 64–65.

214 M. Dzikowski: Bibliografia zawartości czasopism…, s. 123. 
215 Takie monografie bibliograficzne czasopism (np. „Biblioteki Warszawskiej”, „Dziennika 

Literackiego”, „Monitora”, „Pamiętnika Warszawskiego”, „Prawdy”, „Przeglądu Polskiego”, „Ty‑
godnika Wileńskiego”, „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” i  innych) „byłyby bardzo poucza‑
jące, dawałyby pogląd na całokształt dorobku czasopisma, byłyby ważnym źródłem informacji 
dla tych, którzy chcieliby pisać historię periodyków i  przedstawić ich rolę w  dziejach kultury 
narodowej”. S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej…, s. 253.

216 Doceniał metodę monograficzną, polegającą na opisaniu czasopisma w porządku chrono‑
logicznym numerów, tomów, a następnie na dodaniu osobnego indeksu.

217 W.T. Wisłocki: Nasz program bibliograficzny. Koreferat. W: Pamiętnik I Zjazdu Bibliote‑
karzy Polskich we Lwowie (26 V–29 V 1928). Oprac. J.B. Richter. Lwów 1929, s. 54.
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literatury polskiej218. Tego sposobu opracowania nie wykluczał T. Sterzyński219, 
który zaproponował dodatkowo zbiorowe potraktowanie czasopism220 jako 
dające lepsze efekty. S. Vrtel ‑Wierczyński pozostawiał dobór metody przygoto‑
wania bibliografii wydawnictwom i  redakcjom czasopism (w  postaci zestawień 
lub indeksów)221. Metoda monograficzna prowadziła jednak do rozproszenia ma‑
teriałów, dlatego jako kolejną metodę opracowania bibliografii zawartości cza‑
sopism zaproponowano „w ramach chronologii”, czyli umożliwiającą stopniowe 
bibliografowanie materiału w pewnych odcinkach czasowych222. Przybliżała ona 
polską naukę do wiedzy o tekstach zawartych w czasopismach. 

Trzecim teoretycznym problemem, jaki podjęto w  dwudziestoleciu mię‑
dzywojennym w  stosunku do bibliografii zawartości czasopism, po typologii 
i  metodach opracowania bibliografii, były zadania tego rodzaju spisów biblio‑
graficznych. Poza celami naukowymi, związanymi z  ułatwieniem poszukiwań 
źródeł przez naukowców, a  także ze wzrostem jakości nowych opracowań na‑
ukowych223, przypisywano im ogólne funkcje archiwizacyjne i dokumentacyjne. 
Miały ukazać zapomniane bogactwo wypowiedzi przodków. Były szczególnie 
istotne dla historyków literatury polskiej, znajdujących w  czasopismach teksty 
oryginalne, a  więc literackie, w  tym tłumaczone224. Bibliografie zawartości 
czasopism stanowiły także bogate źródło do dziejów kultury225, a  bieżące bi‑
bliografie tego typu, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, miały być 
wykorzystywane przez redakcje czasopism, a nawet bankierów, przemysłowców, 
handlowców, społeczników, posłów, publicystów226.

W omawianym okresie nie podjęto natomiast problemu teoretycznych wska‑
zań dla porządkujących sprawy bibliografii zawartości czasopism bibliografii 

218 E. Kucharski: Naukowe potrzeby historii…, s. 374.
219 T. Sterzyński: Zagadnienie bibliografii wydawnictw…, s. 202–203.
220 Przy czym zalecał, by prace podzielić na odcinki chronologiczne, w ramach których nale‑

żało zastosować układ wynikający z połączenia przedmiotowego i alfabetycznego (np. krzyżowy 
lub dictionary plan znany z amerykańskich bibliografii zawartości czasopism – oba możliwe do 
wykorzystania w przypadku czasopism XIX i XX wieku). Ibidem.

221 Wadą monograficznego opracowania czasopism był, według S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, 
czas potrzebny na wykonanie rejestru. Dlatego zaproponował przygotowanie skorowidzów cza‑
sopism, których i tak brakowało (czego dowodem była Bibliografia bibliografii polskiej W. Hahna).

222 S. Vrtel ‑Wierczyński: O  najpilniejszych zadaniach…, s. 18; Idem: Organizacja biblio‑
grafii polskiej…, s. 252–254.

223 S. Vrtel: Organizacja bibliografii. W sprawie…, s. 13. O tym samym zjawisku – dbałości 
o  jakość prac naukowych dzięki znajomości bibliografii wśród badaczy  – wspominał S. Lam. 
S.  Lam: O  bibliografię polską…, s. 13. Por. też J. Muszkowski: Bibliografia polska 1900–1918…, 
s. 371.

224 S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej…, s. 244.
225 M. Dzikowski: Bibliografia zawartości czasopism…, s. 126; S. Vrtel ‑Wierczyński: Or‑

ganizacja bibliografii polskiej…, s. 244–245.
226 S. Lam: O bibliografię polską…, s. 10.
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wydawnictw ciągłych, zwanych m.in. bibliografiami tytułów periodyków227. 
Brakowało ogólnej retrospektywnej bibliografii tytułów wydawnictw perio‑
dycznych, choć dostrzegano potrzebę przygotowania tego typu spisu228, choćby 
w  postaci centralnych katalogów229 czy też wykazów uzupełnionych siglami 
bibliotek230. Praktyka tego rodzaju bibliografii retrospektywnych nie rozwinęła 
się, a  właściwie jedyną wypowiedź poświęconą bibliografii czasopism polskich 
pozostawił Ksawery Świerkowski, podając kilka wytycznych budowy tego typu 
rejestrów231. 

W II Rzeczypospolitej, mimo doceniania wartości informacyjnej bibliografii 
bibliografii, nie prowadzono również rozważań na ten temat, choć na świecie 
podjęto refleksję teoretyczną związaną z tym rodzajem bibliografii232. W. Hahn233 
we wstępie Bibliografii bibliografii polskiej podkreślił jedynie znaczenie tego typu 
źródeł w  poszukiwaniach bibliograficznych, dokonywanych przede wszystkim 
przez bibliografów i pracowników naukowych. Taki rodzaj spisu miał odzwier‑
ciedlać stan badań oraz braki w polskich pracach bibliograficznych. J. Muszkow‑
ski wśród odbiorców bibliografii bibliografii widział pracowników książki. Spisy 
te miały stanowić element warsztatu zawodowego oraz narzędzie pracy służące 
do pomocy w poszukiwaniach bibliograficznych. Zalecał nawet, by bibliotekarze 
pamiętali tytuły spisów bibliograficznych z  różnych zakresów tematycznych 
w celu prowadzenia działalności informacyjnej234.

227 T. Sterzyński: Zagadnienie bibliografii wydawnictw…, s. 198.
228 Stworzenie wykazu periodyków miało poprzedzać retrospektywną bibliografię zawarto‑

ści czasopism. Nie był to jednak warunek podjęcia prac nad drugim typem bibliografii. J. Musz‑
kowski: Bibliografia polska 1900–1918…, s. 372; T. Sterzyński: Zagadnienie bibliografii wydaw‑
nictw…, s. 198; S. Vrtel ‑Wierczyński: Organizacja bibliografii polskiej…, s. 256–258.

229 A. Bar: W  sprawie Centralnego katalogu czasopism polskich. W: IV Zjazd Biblioteka‑
rzy Polskich w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza  – Sekcja  
I–III…, s. 301–312; M. Łodyński: Centralny katalog obcojęzycznej literatury zagranicznej (komu‑
nikat). W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Refe‑
raty. Część pierwsza – Sekcja I–III…, s. 323–326.

230 W. Hahn: Główne potrzeby bibliografii…, s. 2. Pomocne miały być spisy przygotowane 
przez redakcje czasopism, niestety, należały one do rzadkości.

231 Przedstawił problemy opisu bibliograficznego, układów, budowy bibliografii. K. Świer‑
kowski: Bibliotekarstwo a  bibliografia czasopism polskich. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich 
w  Warszawie dnia 31 maja–2 czerwca 1936 roku. Referaty. Część pierwsza  – Sekcja I–III…, 
s. 319–320.

232 Duński bibliotekarz V. Grundtvig ogłosił artykuł na temat rodzajów bibliografii biblio‑
grafii, pt. Gedanken über Bibliographie („Zentralblatt für Bibliothekwesen” Jg. 20, H. 9–10 (1903), 
s. 405–444). Założenia teoretyczne i  organizacyjne powszechnej bibliografii bibliografii przed‑
stawił w tekście pt. Bibliographie der Bibliographien – eine internationale Angelegenheit („Archiv 
für Bibliographie, Buch ‑ und Bibliothekwesen” Jg. 1 (1926), s. 188–192). H. Sawoniak: Rozwój 
i metodyka…, s. 48.

233 W  1921 roku na łamach „Gazety Lwowskiej” pisał o  konieczności przygotowania tego 
typu spisu. W. Hahn: Główne potrzeby bibliografii…, s. 2.

234 J. Muszkowski: Życie książki…, s. 268.
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Podjęta w  dwudziestoleciu międzywojennym refleksja teoretyczna po‑
święcona bibliografiom różnych typów dokumentów dotyczyła rozmaitych 
zagadnień, z nierównomiernym rozłożeniem akcentów, ale w zasadzie była wy‑
starczająca, gdy idzie o bibliografie zawartości czasopism. W większości tekstów 
i  wystąpień konferencyjnych podkreślano konieczność opracowywania takich 
bibliografii, przedstawiano istotne wskazówki metodyczne (głównie na temat 
bibliografii zawartości czasopism literackich), starano się określić przedmiot 
tych bibliografii, zasady ich opracowania oraz organizacji prac. Zdawano sobie 
sprawę z konieczności przygotowania bibliografii zawartości czasopism ogólnych 
i  specjalnych, bieżących i  retrospektywnych, za najważniejsze uznając podjęcie 
tych prac w odpowiednim porządku, przez wyznaczone instytucje235.

235 Poza uczelniami, na których studenci mieli opracowywać stosowne bibliografie w ramach 
zaliczenia zajęć (np. działalność Sekcji Bibliograficznej Zakładu Polskiej Literatury Porównaw‑
czej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pod kierunkiem E. Kucharskiego i W. Floryana), 
przygotowywano je w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Z inicjatywy bibliogra‑
fów ukazały się też wykazy zawartości np. „Bellony”, „Niepodległości”, „Przeglądu Biblioteczne‑
go”, „Rolnika Śląskiego”, „Strzelca”.





Rozdzia ł  5

Środowisko naukowe  
i zawodowe teoretyków bibliografii

Polscy teoretycy bibliografii okresu II Rzeczypospolitej nie tworzyli zwartej, 
jednolitej grupy zrzeszonej wokół towarzystwa bibliograficznego, organizacji 
bibliograficznej czy Instytutu Bibliograficznego jako instytucji nadzorującej 
organizację prac bibliograficznych, ani przy katedrach bibliografii na uczelniach 
wyższych. Prace o  charakterze teoretycznym w zakresie bibliografii prowadzili 
badacze, dla których ustalenia o tym właśnie charakterze były istotne z punktu 
widzenia praktycznych działań, ci, którzy zajmowali się nową dyscypliną, czyli 
bibliologią, oraz w mniejszym stopniu obserwatorzy i uczestnicy rozwoju i prze‑
mian pól badawczych bibliografii, a jednocześnie reprezentanci innych dziedzin 
wiedzy. 

Warto przedstawić sylwetki teoretyków bibliografii, ich wykształcenie, wy‑
konywany zawód oraz rozwój zainteresowań bibliograficznych, jako że temat ten 
nie był do tej pory przedmiotem odrębnego opracowania (pominąwszy, rzecz 
jasna, jednostkowe, wskazane we Wstępie, w stanie badań). Dzięki temu powsta‑
nie obraz niewielkiej grupy badaczy (z  uwagi na tę nieliczną próbę badawczą 
trudno o socjologiczne uogólnienia1). 

W rozdziale tym przybliżono postaci teoretyków, którzy zajmowali się teorią 
bibliografii, wypowiadali się na temat tej dziedziny wiedzy, traktowanej również 
jak praktyka. Ponadto ukazano teoretyków poszczególnych rodzajów bibliografii, 
twórców schematów typologicznych bibliografii w bibliografiach drugiego stop‑
nia, którzy przyczynili się do standaryzacji terminologii bibliograficznej, oraz 
filologów badających związki bibliografii z dziejami literatury. Nie objęto analizą 
autorów spisów bibliograficznych, których wypowiedzi ze wstępów i przedmów 
do bibliografii zostały wykorzystane w rozdziałach trzecim i czwartym, przede 

1 Jak miało to miejsce w monografii A. Matczuk. A. Matczuk: Polskie bibliografie nauk hu‑
manistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka. Lublin 2014, s. 103–127.
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wszystkim do omówienia funkcji rejestrów bibliograficznych. Tę grupę badaczy 
należy przedstawić w odrębnym szkicu. Celem nie było zatem zaprezentowanie 
całego pokolenia bibliografów, ale wyodrębnienie ze środowiska wyłącznie teo‑
retyków bibliografii.

5.1. Wykształcenie teoretyków bibliografii

W II Rzeczypospolitej brakowało ośrodków edukacji bibliograficznej, orga‑
nizowano niewiele kursów i  wykładów przygotowujących przyszłych adeptów 
teorii bibliografii2. W wieku XIX wykłady z bibliografii czy – szerzej – bibliologii 
prowadzili: Paweł Jarkowski, Jerzy Samuel Bandtkie, Joachim Lelewel, Aleksan‑
der Bohatkiewicz, Jan Kanty Rzesiński, Józef Muczkowski i  Karol Estreicher. 
Zasady, dzieje i metody bibliografii, z krótkimi przerwami, były treścią wykła‑
dów na uczelniach zorganizowanych na ziemiach Rzeczypospolitej w  latach 
1809–1868. W kolejnych latach pojawiła się możliwość podjęcia studiów z tego 
zakresu poza granicami kraju. Wyjątkowo tylko Adam Łysakowski uczestni‑
czył w wykładach i ćwiczeniach z księgoznawstwa i bibliografii prowadzonych 
przez Wiktora Hahna we Lwowie3. Mieczysław Rulikowski w latach 1907–1909 
studiował bibliologię u  Charles’a  Morteta, w  École de Chartres w  Paryżu4, 
a  Helena Drège, która nie pozostawiła po sobie dorobku teoretycznego, w  la‑
tach 1912–1913 podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe u  Augusta Wolfstiega 
w  Berlinie. Uczniem Mikołaja Michajłowicza Lisowskiego w  Petersburgu był 
z kolei Zygmunt Mocarski5. W 1913 roku miał on rozpocząć studia na wydziale 
prawnym tamtejszego uniwersytetu, ale w końcu wybrał nowe kierunki: biblio‑
grafię i  bibliotekoznawstwo. Wstąpił nawet do towarzystwa bibliologicznego 
w Petersburgu oraz towarzystwa bibliograficznego w Moskwie6, gdzie zetknął się 
z  teorią Edwarda Woltera wykładającego technikę bibliotekarską7. Bibliografię 

2 W. Bruchnalski, analizując warunki rozwoju literatury polskiej jako gałęzi nauki, wskazał 
kilka elementów kształtujących rozkwit dyscyplin naukowych. Jednym z  nich były seminaria 
uniwersyteckie przygotowujące do posługiwania się metodami badawczymi. W. Bruchnalski: 
Potrzeby umiejętności literatury polskiej. „Nauka Polska” T. 2 (1919), s. 374.

3 M. Ambros: Adam Łysakowski jako bibliotekarz. „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 8 
(1972), s. 288.

4 Po powrocie do kraju zainteresował się szerzej praktyczną bibliografią oraz statystyką dru‑
ków, publikując m.in. wykazy literatury oraz zestawienia statystyczne druków. M. Grabowska: 
Mieczysław Rulikowski (1881–1951). „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” R.  44 
(1951), s. 156; M. Poznański: Mieczysław Rulikowski (1881–1951). „Pamiętnik Literacki” R. 40 
(1952), s. 439–448; S. Straus: Bibliografia prac Mieczysława Rulikowskiego. „Pamiętnik Teatral‑
ny” 1952, z. 2–3, s. 424–431.

5 J. Przybyłowa: Mocarski Zygmunt. W: Słownik pracowników książki polskiej. Pod red. 
I. Treichel. Warszawa ; Łódź 1972, s. 600.

6 J. Przybyłowa: W służbie książki. W: Zygmunt Mocarski. Toruń 1946, s. 9, 11.
7 T. Mikulski: Zygmunt Mocarski. „Pamiętnik Literacki” R. 36, z. 3–4 (1946), s. 273.
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(prawdopodobnie w Paryżu) studiował również bibliotekarz i bibliofil Stanisław 
Piotr Koczorowski.

Fachowym, zawodowym wykształceniem wyższym w  zakresie nauki 
o  książce mogli się więc legitymować nieliczni teoretycy bibliografii. Zastój 
w  zakresie kształcenia akademickiego w  tej dziedzinie w  II Rzeczypospolitej 
spowodował, że część osób zajmujących się bibliografią jako nauką lub pewnymi 
elementami jej teorii studiowała na innych kierunkach, co pozwoliło im poznać 
wielu wybitnych przedstawicieli nauki, działających głównie na uczelniach we 
Lwowie i w Krakowie8. 

Grono późniejszych teoretyków, łączących zajęcia zawodowe związane 
z  książką i  biblioteką (choć nie tylko) z  działalnością organizacyjną i  naukową, 
w tym publikacyjną, wyrosło na wykładach filologów, historyków i reprezentan‑
tów innych gałęzi nauki polskiej. Bibliolodzy i bibliografowie okresu dwudziesto‑
lecia międzywojennego uczyli się metod pracy naukowej przede wszystkim od 
przedstawicieli nauk humanistycznych. Historycy literatury, którzy wypowiadali 
się na temat bibliografii, poznawali metody badań filologicznych wypracowane 
przez Romana Pilata, twórcę tzw. lwowskiej szkoły filologicznej. Dawał on stu‑
dentom wskazówki dotyczące hermeneutyki, kształtował umiejętność dostrze‑
gania w badanych przedmiotach nawet drobnych szczegółów, uczył komparaty‑
stycznego i monograficznego podejścia do analizowanych przedmiotów9. Wśród 

8 Por. S. Kubiak: Rozwój metodologii badań nad książką i biblioteką (1918–1939). W: Biblio‑
tekarstwo polskie w  okresie międzywojennym. Kolokwium naukowe. Poznań, 17 listopada 1978. 
[Poznań 1978]. [Maszynopis powielony], s. 6.

9 Uczniami R. Pilata byli m.in. L. Bernacki i W. Hahn. Dzięki niemu W. Hahn wstąpił do 
kółka filologicznego, którego członkowie mieli zajmować się przygotowaniem bibliografii filo‑
logii. Zainteresowania literaturą i kulturą antyczną miały wpływ na to, iż sam podjął się opra‑
cowania bibliografii. Wychodził z założenia, że rozwój humanistyki jest uzależniony od dobrze 
skonstruowanej, metodycznie opracowanej bibliografii, uwzględniającej zawartość czasopism. 
W  związku z  tym przez kilkadziesiąt lat pracował nad sukcesywnie ogłaszaną w  „Eos” Biblio‑
grafią filologii klasycznej i  literatury humanistycznej w  Polsce (za lata 1891–1925), a  także zesta‑
wiał bibliografie osobowe, dokumentował dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, stworzył bibliografię województwa lubelskiego. W pracach biblio‑
graficznych dążył do zgromadzenia i ustalenia faktów, ale też do rozszerzania zakresu poprzez 
dołączanie materiałów dokumentujących recepcję czy ważne wydarzenia związane z wybitnymi 
twórcami. Stworzone przez niego rodzaje bibliografii z  pewnością wpłynęły na typologię, jaką 
opracował do najważniejszego swego dzieła bibliograficznego, czyli wielokrotnie już przywoły‑
wanej Bibliografii bibliografii polskiej z  1921 roku. Por. S. Vrtel ‑Wierczyński: Wiktor Hahn. 
„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1959, nr 3 (57), s. 274–275; M. Amb‑
ros: Wiktor Hahn (1871–1959). „Przegląd Biblioteczny” R. 28, z. 2 (1960), s. 150; P. Grzegorczyk: 
Wiktor Hahn 1871–1959. „Roczniki Biblioteczne” R. 4, z. 3–4 (1960), s. 281, 288–289, 295; R. Tor‑
chalski: Wiktor Hahn (1871–1969) – historyk literatury, bibliograf, organizator życia naukowego. 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 15, nr 1 (1970), s. 73–78; S. Fita: Wiktor Hahn, biblio‑
graf i  historyk literatury. „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” T. 23, z. 1 (1975), s. 6–7; 
K. Hahn ‑Tarchalski: Bibliografia prac Wiktora Hahna. Cz. 1, (1891–1920). „Roczniki Humani‑
styczne. Literatura polska” T. 23, z. 1 (1975), s. 16–67.
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innych wykładowców późniejszych teoretyków bibliografii należy wymienić: 
Bronisława Chlebowskiego, Piotra Chmielowskiego  – zajmującego się teorią 
bibliografii na przełomie XIX i XX wieku, Maksymiliana Kawczyńskiego, Stani‑
sława Tarnowskiego, Stanisława Windakiewicza oraz Józefa Kallenbacha, filologa 
klasycznego i  edytora, którego wykłady poświęcone literaturze mieszczańskiej 
zainspirowały Karola Badeckiego do podjęcia prac, także bibliograficznych, o tej 
tematyce10. Wykładowcą był również Wilhelm Bruchnalski, sam podejmujący 
temat bibliograficznych potrzeb literatury11. Na lwowskiej uczelni, gdzie wykładał 
językoznawstwo, poetykę dawnych wieków, a w szczególności historię literatury 
staropolskiej, nauczał metodycznego podejścia do literatury, prowadził zajęcia 
z  zakresu źródłoznawstwa literatury polskiej, wprowadził też do nauki polskiej 
nową koncepcję, polegającą na badaniu dzieła, a  nie biografii twórcy12. Spośród 
wykładowców młodszego pokolenia, urodzonego już po powstaniu styczniowym, 
autorytetem cieszyli się: Ignacy Chrzanowski, Bronisław Gubrynowicz, W. Hahn, 
Konstanty Wojciechowski13 i  Juliusz Kleiner14  – kontynuator kierunku badaw‑
czego zapoczątkowanego przez W. Bruchnalskiego. Inny wykładowca przyszłych 
teoretyków bibliografii, Aleksander Brückner, sam będący słuchaczem Antoniego 
Małeckiego, R. Pilata i Ksawerego Liskego (twórcy lwowskiej szkoły historycznej), 
nauczał umiejętności podejmowania badań językoznawczych, a  germanista, 
Richard Maria Werner, teoretyk i  historyk literatury i  poetyki  – prowadzenia 
badań komparatystycznych. Uczeń S. Tarnowskiego, Lucjana Malinowskiego 
i  Kazimierza Morawskiego, Edward Porębowicz, hispanista, edytor, tłumacz 
i komparatysta, wykładał natomiast analizę tekstów literatury powszechnej15. 

Przyszli teoretycy bibliografii uczęszczali też na zajęcia slawistów: Antoniego 
Kaliny, Jana Łosia i  Kazimierza Nitscha, oraz filologów klasycznych: Ludwika 
Ćwiklińskiego, Bronisława Kruczkiewicza, Adama Miodońskiego, Leona Stern‑ 

10 J. Kallenbach był także opiekunem pracy doktorskiej K. Badeckiego.
11 Poza W. Bruchnalskim również K. Wojciechowski podjął rozważania na temat roli i istoty 

bibliografii.
12 J. Starnawski: Sylwetki lwowskich historyków literatury. Łódź 1997, s. 81, 87.
13 Ten teoretyk edytorstwa, komparatysta, wykładowca dziejów powieści sam był uczniem 

R. Pilata, podobnie jak B. Gubrynowicz, który swoje zajęcia we lwowskiej uczelni poświęcił naj‑
dawniejszym polskim powieściom i początkom polskiego romantyzmu. W końcu lat dwudzies‑ 
tych B. Gubrynowicz prowadził też nowatorski wykład na temat dziejów czasopiśmiennictwa. 
O jego stosunku do samej bibliografii może świadczyć fakt iż dołączył on do pracy habilitacyjnej 
Zestawienie bibliograficzne romansów z  lat 1763–1795, a  w  „Ruchu Literackim” zainicjował Bi‑
bliografię literatur obcych, obejmującą ukazujące się poza Polską teksty z zakresu teorii literatury 
i metodologii badań literackich. 

14 Wedle wskazówek bibliograficznych, pozostawionych przez Koło Polonistów Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, od studentów wymagano umiejętności korzystania z  bibliografii, 
w tym m.in. ze spisów K. Estreichera, L. Finkla, G. Korbuta, bibliografii bibliografii W. Hahna. 
Por. Przewodnik bibliograficzny do studiowania historii literatury polskiej wedle wskazówek Prof. 
Dr. Juliusza Kleinera. Cz. 1. Lwów 1922, s. 5.

15 J. Starnawski: Sylwetki lwowskich historyków…, s. 59.
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bacha, Stanisława Witkowskiego i  Jana Sajdaka, będącego rówieśnikiem 
teoretyków bibliografii. W  gronie wykładowców znaleźli się mediewiści: Alek‑
sander Semkowicz, Stanisław Krzyżanowski i  zwolennik archiwalnej metody 
badań, Jan Ptaśnik, oraz językoznawcy: Adam Antoni Kryński i  Jan Rozwa‑ 
dowski.

Wykłady historyczne dla grona przyszłych teoretyków bibliografii prowa‑
dzili: Szymon Askenazy, Michał Bobrzyński, Franciszek Bujak, Bronisław Dem‑
biński, Tadeusz Wojciechowski, Stanisław Zakrzewski, bibliograf Ludwik Finkel, 
historyk sztuki Feliks Kopera oraz historyk prawa Bolesław Ulanowski16. Wpływ 
na badaczy bibliografii miała też szkoła lwowsko ‑warszawska, skupiająca grono 
filozofów17 na czele z Kazimierzem Twardowskim, który postulował jasność stylu 
nie tylko w  filozofii, ale ogólniej, w  nauce18. Tam zrodziło się zainteresowanie 
podstawami logicznymi poszczególnych nauk, tam też postulowano klarowne 
traktowanie i  definiowanie pojęć, co odzwierciedlało ówczesne dążenia do 
uporządkowania kwestii teoretycznych bibliologii i bibliografii. Podstaw badań 
uprawianych przez przyszłych teoretyków bibliografii można upatrywać także 
w  zainteresowaniach współczesnymi kierunkami filozoficznymi, poznawanymi 
podczas studiów za granicą. W  Lipsku Jan Muszkowski uczestniczył w  zaję‑
ciach prowadzonych przez Alberta Köstera (historyka literatury niemieckiej), 
Wilhelma Ostwalda (chemika, fizyka i  filozofa), Johannesa Volkelta (filozofa) 
i  Wilhelma Wundta (psychologa i  filozofa)19. Jak zauważyła Maria Majzner, 
polski bibliograf znalazł się

pod silnym wpływem nowej naukowej religii ludzkości, która  – inge‑
rując w tradycyjne struktury naukowe – podważyła ich dotychczasową 
wartość, wyeliminowała z pola badań wszystko to, co wykraczało poza 
ramy zjawisk zewnętrznych, rzeczy konkretnych, zatem obserwowalnych 

16 Pod wpływem zajęć B. Ulanowskiego S. Estreicher stał się paleografem. Zbierał materiały 
archiwalne i podjął badania dziejów kultury Krakowa. Dzięki S. Tarnowskiemu zainteresowała 
go literatura polityczna polska i obca, dawna i współczesna. M. Patkaniowski: Stanisław Estrei‑
cher (1869–1939). „Kwartalnik Historyczny” R. 53, z. 3–4 (1939–1945), s. 487, 490–494; H. Barycz: 
Stanisław Estreicher i rozwój jego twórczości naukowej. „Pamiętnik Literacki” R. 36, z. 1–2 (1946), 
s. 133; W.M. Bartel: Stanisław Estreicher (1869–1939). W: Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Za‑
łożyciele Towarzystwa Miłośników Historii i  Zabytków Krakowa. Pod red. W. Bieńkowskiego. 
Kraków 1997, s. 70.

17 Mniejszym zainteresowaniem wśród teoretyków bibliografii cieszyły się wykłady W. Rub‑
czyńskiego, M. Wartenberga, A. Raciborskiego i austriackiego filozofa A. Höflera.

18 Na jego zajęcia uczęszczali m.in. L. Bernacki, A. Łysakowski i S. Vrtel ‑Wierczyński. Dwaj 
ostatni wyraźnie dążyli do uporządkowania zagadnień bibliograficznych w rozdzielności od bi‑
bliologicznych, do jasnego sformułowania przedmiotu badań bibliografii, określenia istoty książ‑
ki oraz wypracowania metod badawczych stosowanych zarówno w bibliografii, jak i w bibliologii.

19 K. Głombiowski: Nauka o książce w ujęciu Jana Muszkowskiego. „Studia o Książce” T. 3 
(1972), s. 154.
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i doświadczalnie sprawdzalnych. Nie było więc tu miejsca dla metafizyki 
czy teologii. W kręgu zainteresowań naukowych pojawiły się natomiast 
nowe przedmioty badawcze, przede wszystkim zaś – społeczeństwo, po‑
strzegane przez pozytywistów już nie tylko jako anonimowy bohater 
programów polityczno ‑ideologicznych, ale głównie jako przedmiot ba‑
dań naukowych rządzący się własnymi prawami, dysponujący zespołem 
wartości godnych naukowych analiz20. 

„Orientacja badawcza o  wyraźnym nachyleniu socjologicznym była Musz‑
kowskiemu szczególnie bliska”21, co można zauważyć w  tytule i  koncepcji jego 
dzieła Życie książki (Warszawa 1936), w którym upatruje się wpływów filozofii 
Herberta Spencera22, natomiast w  koncepcji biblioteki można doszukiwać się 
wpływów filozofii W. Ostwalda23.

Grono późniejszych teoretyków bibliografii miało zatem możliwość pozna‑
nia różnych metod badawczych stosowanych przez przedstawicieli nauk huma‑
nistycznych i  społecznych. Uczyli się krytycznego analizowania źródeł, akrybii 
badawczej, zasad weryfikowania danych oraz ich umiejętnego eksponowania. 
Teoretycy bibliografii byli absolwentami zróżnicowanych kierunków studiów, 
dzięki czemu mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do tworzenia 
schematów nauki o książce, kształtowania poglądów na temat istoty bibliografii, 
jej wyodrębnionego przedmiotu, odkrywania powiązań z  innymi działami 
wiedzy. 

W  grupie teoretyków można wyróżnić dwa pokolenia24: starsze, które 
studiowało jeszcze podczas zaborów, oraz młodsze, wykształcone w  okresie 
I wojny światowej i już w wolnej Polsce, także w nowych uczelniach. Do grona 
starszych teoretyków należeli niemal wszyscy literaturoznawcy, uznający bi‑
bliografię za naukę/metodę pomocniczą historii literatury: Stanisław Ptaszycki, 
Tadeusz Grabowski, K. Wojciechowski. Byli oni absolwentami przede wszyst‑
kim kierunkowych studiów literaturoznawczych. Przedmiotem studiów S. Pta‑
szyckiego było językoznawstwo, przy czym pierwotnie, w 1872 roku wstąpił na 
wydział medyczny uniwersytetu petersburskiego, ale z powodów zdrowotnych 
musiał porzucić naukę. Rok później powrócił na tę samą uczelnię, tym razem 
na wydział historyczno ‑filologiczny, by zdobywać wykształcenie pod kierun‑

20 M. Majzner: Droga Jana Muszkowskiego do nauki o książce. „Acta Universitatis Lodzien‑
sis. Folia Librorum” Z. 8 (1998), s. 54.

21 Ibidem, s. 54–55.
22 J. Ladorucki: System książki Jana Muszkowskiego. W: Jan Muszkowski  – ludzie, epoka, 

książki. Tradycje i kontynuacje. Red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź ; War‑
szawa 2014, s. 35–36. Por. też A. Łuszpak: Życie książki a życie człowieka – paradygmat pozytywi‑
styczny w pracach Jana Muszkowskiego. W: Jan Muszkowski…, s. 44–56.

23 K. Głombiowski: Nauka o książce…, s. 155–156.
24 Brakuje informacji o M. Głowińskiej, dlatego jej sylwetka nie została zaprezentowana.
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kiem rosyjskich slawistów: Izmaiła Iwanowicza Sriezniewskiego i  Władimira 
Iwanowicza Łamanskiego. Studia językoznawcze uzupełnione literaturoznaw‑
czymi rozpoczął w  1891 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim T. Grabowski, 
a  po ich ukończeniu przeniósł się do Paryża, gdzie w  latach 1895–1896 stu‑
diował romanistykę w  École des Hautes Études25. Studia filologiczne i  histo‑
ryczne we Lwowie podjął K. Wojciechowski (ukończył je w  1894 roku), uczeń 
L. Finkla i  R. Pilata, późniejszy nauczyciel Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego26. 
Również i  on zdecydował się na kontynuowanie nauki poza granicami kraju, 
w  Wiedniu i  Berlinie  – u  A. Brücknera27. Uczniem T. Grabowskiego z  grona 
literaturoznawców był Konstanty Troczyński, już nie tak radykalny w  swych 
poglądach na bibliografię jak jego nauczyciel (o  czym była mowa w  rozdziale 
trzecim). Wykształcenie zdobył w  okresie międzywojennym. Od 1925 roku 
studiował polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Poznańskim (w 1928 roku 
uzyskał stopień doktora). Dzięki rocznym stypendiom w  Paryżu (1929–1930, 
1931–1932), Lipsku i  Berlinie (1931–1932) mógł uzupełnić wiedzę z  zakresu 
estetyki i socjologii literatury28. 

Przed odzyskaniem niepodległości kwalifikacje uzyskali również: Ludwik 
Bernacki, Leon Bykowski29, Jan Stanisław Bystroń, Aureli Drogoszewski, Kazi‑
mierz Dobrowolski, Mikołaj Dzikowski, W. Hahn, Stanisław Lam, J. Muszkowski, 
Wacław Olszewicz, Mieczysław Rulikowski, Stefan Rygiel, S. Vrtel ‑Wierczyński 
i  Władysław Tadeusz Wisłocki. Byli oni absolwentami Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego w Krakowie30 oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie31. Z uwagi 
na warunki polityczne wybierano również studia zagraniczne: na terenie Ce‑
sarstwa Rosyjskiego w Kijowie i Odessie32, jednak częściej na zachodzie Europy, 

25 A. Śródka: Uczeni polscy XIX–XX stulecia. T. 1, A–G. Warszawa 1994, s. 565.
26 S. Vrtel ‑Wierczyński uczestniczył w wykładach m.in. historyków literatury i językoznaw‑

ców: W. Bruchnalskiego, B. Gubrynowicza, W. Hahna, J. Kallenbacha, A.A. Kryńskiego, K. Woj‑
ciechowskiego i  innych. Za swoich mistrzów uznawał filologów klasycznych: A. Kalinę, S. Wit‑
kowskiego, i filozofa K. Twardowskiego. S. Vrtel ‑Wierczyński: Autoreferat. W: Zespół akt prof. 
S. Wierczyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, sygn. P. III – 32, 
poz. spisu 129–140, s. 1 [24]; B. Świderski: Stefan Vrtel ‑Wierczyński 1886–1963. „Roczniki Biblio‑
teczne” R. 7, z. 1–2 (1963), s. 1; J. Starnawski: Ludzie książki. Seria II. Łódź 2008, s. 72.

27 A. Śródka: Uczeni polscy XIX–XX…T. 1, s. 509.
28 B. Tyszkiewicz: Troczyński Konstanty. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. 

Słownik biobibliograficzny. T. 8, Ste ‑V. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. 
Warszawa cop. 2003, s. 348–349.

29 Właściwie Levko Bikovs’kij.
30 J.S. Bystroń, K. Dobrowolski, J. Muszkowski, S. Rygiel. Z  kolei M. Rulikowski w  latach 

1901–1902 był słuchaczem nadzwyczajnym Wydziału Filozoficznego, ale egzaminów prawdopo‑
dobnie nie złożył.

31 L. Bernacki, W. Hahn, S. Lam, S. Vrtel ‑Wierczyński oraz W.T. Wisłocki.
32 A. Drogoszewski nie ukończył studiów w Kijowie z powodów politycznych. M. Dzikowski 

w 1914 roku został absolwentem studiów na Wydziale Historyczno ‑Filologicznym Uniwersytetu 
Noworosyjskiego w Odessie, skąd wyniósł zamiłowanie do dziejów starożytnych.
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w Berlinie, Lipsku, Wiedniu, a także w Paryżu i Brukseli33. Studia te stanowiły 
niekiedy jedynie uzupełnienie edukacji podjętej na terenach Rzeczypospolitej34. 
Wszechstronnym wykształceniem mógł się poszczycić L. Bykowski, który studio‑
wał w Petersburgu, Kamieńcu Podolskim, Kijowie, Warszawie i Poděbradach35.

Drugą grupę stanowili teoretycy bibliografii wykształceni po 1914 roku: 
Adam Bar, Stefan Burhardt, Czesław Gutry, A. Łysakowski, Maria Mazankówna‑
 ‑Friedbergowa, Zygmunt Mocarski, Kazimierz Piekarski, Edward Poznański, 
Marceli Poznański, Tadeusz Sterzyński, Beatrycze Żukotyńska i  Wanda Żu‑
rowska. W  czasie I  wojny światowej oraz po 1918 roku teoretycy bibliografii 
studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie36 i  Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie37. Na mapie ośrodków kształcenia pojawiło się również 
Wilno z  Uniwersytetem Stefana Batorego38 oraz Uniwersytet Warszawski (od 
1935 roku Uniwersytet Józefa Piłsudskiego)39. W  Warszawie fachową wiedzę 
zdobywano również na Wyższych Kursach Handlowych oraz w  Szkole Nauk 
Politycznych40. W tym czasie teoretycy rzadziej podejmowali naukę za granicą, 

33 W. Olszewicz studiował w École Libre des Sciences Politiques w Paryżu (1906–1908), a na‑
stępnie na uniwersytecie w Brukseli.

34 S. Rygiel uczył się w Berlinie, a J. Muszkowski w Lipsku i Wiedniu. Także w Wiedniu od 
roku akademickiego 1915/1916 K. Dobrowolski studiował mediewistykę u A. Dopscha, historyka 
średniowiecza, i u O. Redlicha, znawcy nauk pomocniczych historii. J.S. Bystroń uzupełnił wy‑
kształcenie w École des Hautes Étiudes w Paryżu.

35 W 1912 roku L. Bykowski podjął studia na Wydziale Metalurgicznym Instytutu Politech‑
nicznego w Petersburgu, a dwa lata później w Instytucie Leśnym, ale ich nie ukończył. Od 1919 
roku był słuchaczem na Wydziale Historyczno ‑Filologicznym Ukraińskiego Państwowego Insty‑
tutu w Kamieńcu Podolskim. Tu w 1920 roku brał udział w seminarium bibliograficznym M. Płe‑
wako i zainteresował się teorią bibliotekoznawstwa i bibliografii. Na początku lat dwudziestych 
studiował w  kijowskim Instytucie Geograficznym, a  po przyjeździe do Polski od grudnia 1921 
roku  – filozofię na Wydziale Historyczno ‑Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Eduka‑
cję kontynuował w  Czechosłowacji, dokąd wyjechał w  1922 roku. Tu odbył studia na Wydziale 
Ekonomiczno ‑Spółdzielczym Ukraińskiej Akademii Ekonomicznej w  Poděbradach. G.M. Le‑
wandowska: Bykowski Leon. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Pod red. 
H. Tadeusiewicz. Warszawa 2010, s. 33–34.

36 A. Łysakowski od 1917 roku studiował we Lwowie, w Krakowie i Wiedniu, co pozwoliło 
mu złożyć egzamin filozoficzno ‑pedagogiczny w 1918 roku w Krakowie, a następnie podjąć pracę 
nauczycielską w szkole średniej. W latach 1915–1920 w Krakowie studiowali A. Bar i K. Piekarski, 
a w latach 1923–1931 W. Żurowska.

37 Od roku akademickiego 1913/1914 A. Łysakowski (wybuch I  wojny światowej i  powoła‑
nie do wojska przeszkodziły mu w ukończeniu studiów) i ponownie w latach 1919–1921, a także 
M. Mazankówna ‑Friedbergowa, żona historyka i archiwisty M. Friedberga. Tu również, na Wy‑
dziale Humanistycznym, studiowała B. Żukotyńska.

38 Absolwentem Wydziału Humanistycznego został S. Burhardt (studiował na nim od 1921 
roku), a później pobierał naukę w Konserwatorium Wileńskim (te studia ukończył w 1923 roku).

39 T. Sterzyński, C. Gutry, E. Poznański.
40 M. Poznański od 1912 roku uczył się na Wyższych Kursach Handlowych, ale zaangażo‑

wanie polityczne spowodowało, że dopiero w  1923 roku otrzymał absolutorium w Szkole Nauk 
Politycznych.
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np. A. Łysakowski kontynuował przerwane po wybuchu wojny studia w Wiedniu 
(w  latach 1917–1918), a  w  roku 1918 studia prawnicze w  Petersburgu ukończył 
Z. Mocarski.

Wśród przyszłych teoretyków bibliografii największą grupę stanowili słu‑
chacze lub absolwenci studiów humanistycznych, wśród nich filologowie polscy 
(A. Bar, L. Bernacki, K. Dobrowolski, W. Hahn, S. Lam, A. Łysakowski, S. Rygiel, 
S. Vrtel ‑Wierczyński, W. Żurowska), germańscy (A. Łysakowski, J. Muszkowski, 
S. Rygiel), słowiańscy (K. Piekarski, S. Rygiel, S. Vrtel ‑Wierczyński), klasyczni 
(W. Hahn, S. Vrtel ‑Wierczyński) i  romańscy (B. Żukotyńska), czasem łączący 
dwie, a nawet trzy typy filologii (jak S. Rygiel i S. Vrtel ‑Wierczyński). Do tej grupy 
należeli również absolwenci filozofii (L. Bykowski, A. Łysakowski, J. Muszkow‑
ski, E. Poznański) oraz historii (K. Dobrowolski, C. Gutry), prawa (Z. Mocarski), 
nauk polityczno ‑administracyjnych (W. Olszewicz, M. Poznański), ekonomicz‑
nych (L. Bykowski, M. Poznański) i z zakresu sztuki (S. Burhardt).

Zdecydowanie mniej osób spośród późniejszych teoretyków bibliografii wy‑
bierało nauki ścisłe i techniczne. Zdobywali wykształcenie w zakresie przyrody 
(L. Bykowski, W.T. Wisłocki), techniki (L. Bykowski), matematyki (A. Drogo‑
szewski, K. Piekarski), chemii oraz medycyny (J. Muszkowski). Te empiryczne, 
doświadczalne nauki, wnoszące przygotowanie filozoficzne, wyposażyły ich 
w  umiejętności dokładnego rozbioru przedmiotu badań (np. podczas analiz 
typograficznych). Potrafili precyzyjnie wskazać ten przedmiot, wyabstrahowany 
z  pewnej całości. Umiejętność tę posiadł np. A. Łysakowski41. W  swoich po‑
glądach nawiązywali do ewolucyjnego obrazu rzeczywistości, tworząc modele 
nowej wiedzy lub nauki (np. J. Muszkowski)42. Ponadto biologiczne odniesienia 
pojawiły się w pracach A. Łysakowskiego43. 

41 Na jego poglądy, kształtowane we Lwowie, w Krakowie i Wiedniu, na wykładach W. Bruch‑
nalskiego, J. Kleinera, filozofów – W. Rubczyńskiego i A. Höflera, największy wpływ, jak zazna‑
czyła H. Hleb ‑Koszańska, wywarł K. Twardowski, u  którego studiował psychologię. 23 marca 
1926 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza uzyskał tytuł doktora filozofii w zakresie filozofii 
i filologii polskiej, po złożeniu rozprawy napisanej pod kierunkiem K. Twardowskiego pt. Uczu‑
cie jako podstawa oceny wartości. Zdaniem A. Żbikowskiej ‑Migoń to filozoficzne przygotowanie 
„nie tylko pozwoliło mu budować konstrukcje osadzone na mocnych podstawach logicznych, 
precyzyjnie analizować pojęcia, jasno je definiować, ale też wprowadziło w  krąg teorii nauki”. 
A. Żbikowska ‑Migoń: Adama Łysakowskiego poglądy na bibliografię. W: Czwarta Ogólnokrajo‑
wa Narada Bibliografów. Warszawa 7–9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja. Oprac. D. Bilikiewicz‑
 ‑Blanc i A. Karłowicz. Warszawa 1996, s. 76.

42 J. Muszkowski: Życie książki. Warszawa 1936. Por. np. J. Ladorucki: System książki Jana 
Muszkowskiego…, s. 33–43; A. Łuszpak: Życie książki a życie człowieka – paradygmat pozytywi‑
styczny w pracach Jana Muszkowskiego. W: Jan Muszkowski…, s. 44–56.

43 A. Łysakowski: Jak powstaje książka i  jak umiera. „Przegląd Oświatowy” R. 24, nr 6 
(1929), s. 169–175. Por. np. A. Łuszpak: Filozoficzne inspiracje poglądów bibliologicznych Ada‑
ma Łysakowskiego. W: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i  informacji naukowej. 
Komitet red. M. Komza, K. Migoń, M. Skalska ‑Zlat, A. Żbikowska ‑Migoń. Wrocław 2005, 
s. 86–87.
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Analityczne i ścisłe podejście do przedmiotu bibliografii, analiz treści i war‑
tości źródeł oraz ich wpływu na odbiorców komunikatów bibliograficznych, 
w  mniejszym nieco stopniu do metod badawczych, jest widoczne w  poglądach 
teoretyków bibliografii II Rzeczypospolitej. Dążyli oni, choć nie zawsze z  po‑
myślnym skutkiem, do ustabilizowania terminologii bibliograficznej, języka tej 
dziedziny, precyzyjnego nazywania zjawisk w  postaci spisów bibliograficznych 
(np. bibliografie dzielnicowe, regionalne), wskazania zasad przygotowywania 
prac bibliograficznych (metodyka i  programy działań). Krytycznie podcho‑
dzili do funkcji spisów bibliograficznych w  społeczeństwie, upatrując w  nich 
narzędzi ułatwiających poznanie dorobku naukowego poprzedników. Metoda 
analityczna, używana do rozróżnienia pojęciowego, była charakterystyczna dla 
szkoły lwowsko ‑warszawskiej K. Twardowskiego44. Wykorzystywał ją A.  Łysa‑
kowski, czego dowodem są przede wszystkim jego rękopiśmienne notatki oraz 
prace dotyczące katalogu przedmiotowego; stosował ją także inny uczeń filo‑
zofa – S. Vrtel ‑Wierczyński, dążący do zdefiniowania i typologizowania zjawisk 
bibliografii oraz obiektywnego wskazania wartości treści książek badanych 
przez bibliografów. Tadeusz Czeżowski, kolejny przedstawiciel szkoły lwowsko‑
 ‑warszawskiej, podkreślał, że nauki humanistyczne są odpowiedzialne za ujaw‑
nienie wartości badanych przedmiotów. Stał również na stanowisku, iż należy 
traktować opis jako jedną z metod badawczych tych nauk, polegającą na analizie 
badanego zjawiska45. Bibliografia II Rzeczypospolitej dzięki filozoficznemu 
i  pozytywistycznemu wykształceniu jej niektórych przedstawicieli stanowiła 
narzędzie badania rzeczywistości książkowej i  szerszej, naukowej i  społecznej, 
oraz posługiwała się ocenami i wartościowaniem przedmiotu badań – jak wska‑
zali m.in. S. Vrtel ‑Wierczyński, J. Muszkowski, K. Piekarski, K. Dobrowolski – 
dzięki pierwiastkowi krytycznemu. Celem teoretyków bibliografii i  bibliologii 
było wówczas rzeczowe opisanie zjawisk związanych z książką46.

5.2. Praca zawodowa teoretyków bibliografii

Bibliografowie, bibliologowie, bibliotekarze i  filologowie inicjujący refleksję 
teoretyczną w  dwudziestoleciu międzywojennym zazwyczaj byli praktykami 
w dziedzinie bibliografii. Wykształcenie filologiczne, historyczne i inne – mające 
wpływ na ich postawę naukową – uzupełniali wiedzą fachową, doświadczeniem 
i  umiejętnościami zdobywanymi w  pracy, przede wszystkim w  bibliotekach. 
W  grupie teoretyków przeważali bibliotekarze czynnie uprawiający zawód. 
Opanowanie warsztatu pracy bibliotekarskiej i bibliograficznej skłaniało ich do 

44 Por. np. A. Łuszpak: Filozoficzne inspiracje poglądów…, s. 82–83.
45 Ibidem, s. 88–89.
46 J. Ladorucki: System książki…, s. 36.
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dzielenia się swoimi przemyśleniami, do faktograficznego i syntetycznego opisu 
zjawisk, które poznali od strony praktycznej. 

Podejmowali zatrudnienie w  dużych bibliotekach naukowych, czasem jesz‑
cze przed odzyskaniem niepodległości, np. w  Bibliotece Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Lwowie47, z  którą mieli do czynienia także młodzi adepci 
nauki jako stypendyści tej właśnie książnicy, rozpoczynający swoją karierę za‑
wodową48. Była to zatem „szkoła” bibliografów praktyków, ale i teoretyków. Teo‑
retycy pracowali też w innych książnicach gromadzących historyczne materiały: 
w  Bibliotece Ordynacji Krasińskich w  Warszawie49, bibliotece uniwersyteckiej 
w  Warszawie50, a  także w  Bibliotece Polskiej w  Paryżu51. Przyszłość zawodową 
rzadziej wiązano z bibliotekarstwem powszechnym52.

47 L. Bernacki w 1906 roku został skryptorem, rok później wicekustoszem, w 1916 kustoszem, 
w 1917 zastępcą dyrektora, a od 1918 roku dyrektorem Ossolineum. W. Olszewicz: Bernacki Lu‑
dwik. W: Słownik pracowników książki polskiej…, s. 58.

48 Stypendystami Ossolineum byli: w latach 1906–1908 S. Vrtel ‑Wierczyński (pracował pod 
kierunkiem B. Czarnika i  L. Bernackiego; zaproponowano mu wówczas udział w  opracowaniu 
bibliografii literackiej) oraz od 1907 roku W.T. Wisłocki (od 1910 asystent, od 1916 skryptor, od 
1920 kustosz; równocześnie w latach 1917–1920 w Bibliotece Baworowskich). To właśnie we Lwo‑
wie S. Vrtel ‑Wierczyński zainteresował się bibliografią i czasopiśmiennictwem. Tam również za‑
debiutował naukowo pracą Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905 
(„Pamiętnik Literacki” 1907) i wydał Bibliografię literatury polskiej za rok 1919 oraz Bibliografię 
literatury polskiej za rok 1922 (Lwów 1926 ; Lwów 1925). Tak więc z jednej strony studia na uni‑
wersytecie, a z drugiej praca zawodowa miały wpływ na formowanie się poglądów tego teorety‑
ka. Także w przypadku W.T. Wisłockiego praktyka w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
ukształtowała go jako bibliografa. Był przede wszystkim bibliografem praktykiem – redagował 
„Przewodnik Bibliograficzny”. W  polu jego zainteresowań mieściły się zwłaszcza bibliografia 
słowiańska oraz bibliografia bibliografii i bibliofilstwa, którą opublikował za lata 1914–1922 i za 
rok 1928. S. Wierczyński: Władysław Tadeusz Wisłocki. „Pamiętnik Literacki” R. 36, z.  3–4 
(1946), s. 427–428; K. Tokarzówna: Stefan Vrtel ‑Wierczyński (26 grudnia 1886–3  lutego 1963). 
„Pamiętnik Literacki” R. 54, z.  4 (1963), s. 557; M. Ambros: Stefan Vrtel ‑Wierczyński jako bi‑
bliograf. „Przegląd Biblioteczny” R. 32, z. 1–2 (1964), s. 4; J. Loret ‑Heintsch: Władysław Tade‑
usz Wisłocki i  jego „Ruch Słowiański”. „Ze Skarbca Kultury” Z. 19 (1967), s. 115–116; M. Walo: 
Archiwum Władysława Tadeusza Wisłockiego w  zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. 
W. Stefanyka NAN Ukrainy. „Komunikaty Mazursko ‑Warmińskie” 1999, nr 1 (223), s. 118–121; 
B. Góra: „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel ‑Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich 
reformatorska polityka biblioteczna. W: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i  transgresje. 
Red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź ; Warszawa 2014, s. 431.

49 M. Rulikowski (1907–1909), W. Olszewicz (1915–1918).
50 S. Rygiel (od 1915 roku) i J. Muszkowski (1915–1920).
51 W. Olszewicz do 1912 roku. Po powrocie do kraju, w  latach 1913–1915 był zatrudniony 

w  Towarzystwie Biblioteki Publicznej w  Zakopanem, gdzie współpracował m.in. ze S.  Żerom‑
skim. J. Haupa: Olszewicz Wacław Kazimierz. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suple‑
ment. Pod red. I. Treichel. Warszawa ; Łódź 1986, s. 159.

52 W.T. Wisłocki w latach 1912–1914 zarządzał Publiczną Książnicą Towarzystwa Szkoły Lu‑
dowej. S. Brykman: Wisłocki Władysław Tadeusz. W: Słownik pracowników książki polskiej…, 
s. 966.
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W II Rzeczypospolitej przedstawiciele teorii bibliografii znajdowali zatrud‑
nienie również w bibliotekach, z których wielkoziemiańskie53 były w mniejszo‑
ści, przeważały natomiast biblioteki akademickie (np. Biblioteka Jagiellońska54, 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie55, Uniwersytecka Biblio‑
teka Publiczna w  Wilnie56) oraz biblioteki nowo utworzonych uniwersytetów 
(Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego57 i  Biblioteka Uniwersytecka w  Pozna‑
niu58). Ponadto podejmowali pracę w  innych książnicach o  charakterze na‑
ukowym (w  Bibliotece Narodowej w  Warszawie59 i  Bibliotece Politechniki 
Warszawskiej60).

53 Historyk M. Mazankówna ‑Friedbergowa po studiach została bibliotekarzem Zakładu Na‑
rodowego im. Ossolińskich we Lwowie (stypendystka i siła pomocnicza). Następnie w środowi‑
sku krakowskim współtworzyła bibliografie historyczne (była to główna domena jej działalno‑
ści) i bibliologiczne. Wówczas nie pracowała zawodowo. A. Fischer: Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich. Zarys dziejów. Lwów 1927, s. 114; W. Marmon: Krakowskie środowisko historyczne 
w latach 1918–1939. Kraków 1995, s. 81, 107, 120, 144.

54 S. Vrtel ‑Wierczyński (1919–1920), K. Dobrowolski (1920–1934), A. Bar (1924–1955), K. Pie‑
karski (1925–1930), W. Żurowska (od 1931 roku).

55 Tu jako asystent biblioteczny pracowała B. Żukotyńska.
56 W  latach 1919–1920 S. Ptaszycki był dyrektorem Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej 

w  Wilnie. Z  tą instytucją związani byli także: od 1924 roku M. Dzikowski, organizujący dział 
czasopism, stąd jego aspiracje naukowe obejmujące bibliografie zawartości czasopism; i od 1927 
roku S. Burhardt, który do 1934 roku sprawował funkcję kierownika Oddziału Czytelnictwa 
(w  latach 1928–1930 kierował natomiast Biblioteką Synodu Ewangelicko ‑Reformowanego). Tu 
także, w Uniwersyteckiej Bibliotece Publicznej w Wilnie, do 1939 roku dyrektorem był A. Łysa‑
kowski (pracował w niej od 1925 roku). Zainteresowanie praktyczną stroną bibliografii zrodziło 
się w  jego przypadku z  pracy zawodowej, z  konieczności podjęcia problemu egzemplarza obo‑
wiązkowego.

57 W latach 1918–1919 dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego był S. Ptaszycki. Od 
stycznia 1919 roku pracował tu też Z. Mocarski, ale już w sierpniu tego roku przeniósł się do re‑
feratu bibliograficznego Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, 
w którym w 1920 roku zredagował „Biuletyn Bibliograficzny”. 

58 W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pracowali: S. Vrtel ‑Wierczyński (do 1927 roku) 
i  A. Łysakowski (1919–1925), który następnie przeniósł się do Wilna, na krótko wrócił do Po‑
znania (pierwszych pięć miesięcy 1929 roku) i do Warszawy (1930). Gdy wygrał konkurs na dy‑
rektora Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, ponownie się tam przeprowadził w 1930 
roku. W  wileńskiej Bibliotece pracował do 15 grudnia 1939 roku. H. Hleb ‑Koszańska: Adam 
Łysakowski. Życie i działalność. „Przegląd Biblioteczny” R. 39, z. 1–4 (1971), s. 12–13.

59 W  Bibliotece Narodowej w  Warszawie zatrudniony był K. Piekarski (1931–1943). Karie‑
rę zawodową zaczynał podczas studiów w Bibliotece Akademii Umiejętności/Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie (1917–1920), a następnie w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Osso‑
lińskich (1920–1921). W Krakowie zainicjował badania rękopisów, które rozwinął w Warszawie, 
za przyczyną S. Dembego, budując warsztat naukowy po przeniesieniu do Działu Starych Dru‑
ków. Na kolekcję złożyły się zbiory pochodzące głównie z XV i XVI, ale też z XVII i XVIII wieku. 
Z  tą placówką od początku lat trzydziestych do 1935 roku związany był też C. Gutry (karierę 
zaczynał w latach 1923–1925 jako praktykant w Bibliotece Publicznej w Warszawie). H. Barycz: 
Kazimierz Piekarski. „Pamiętnik Literacki” R. 36, z. 3–4 (1946), s. 316–317; Nota biograficzna. 
W: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 1951, s. 11–12.

60 W Bibliotece Politechniki Warszawskiej pracował C. Gutry (w latach 1935–1939).
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Oprócz m.in. K. Piekarskiego, M. Rulikowskiego i  C. Gutrego wielu teore‑
tyków bibliografii pełniło funkcje kierownicze, np. J. Muszkowski w Bibliotece 
Ordynacji Krasińskich61, S. Rygiel do 1929 roku w  Uniwersyteckiej Bibliotece 
Publicznej w  Wilnie62, A. Łysakowski od 1930 roku w  tej samej instytucji, 
S.  Vrtel ‑Wierczyński od 1927 roku w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Poznaniu, 
a  od 1937 roku w  Bibliotece Narodowej w  Warszawie. S. Rygiel w  roku 1929 
został dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcje kierownicze 
w bibliotekach publicznych objęli: Z. Mocarski (w 1923 roku został dyrektorem 
Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) i M. Dzikowski (w  la‑
tach 1927–1928 kierował Biblioteką Miejską w Białymstoku). 

Spora grupa teoretyków bibliografii legitymowała się stopniami naukowymi63 
i podjęła pracę naukową64. W dwudziestoleciu międzywojennym na Uniwersy‑
tecie Jana Kazimierza we Lwowie kontynuowali ją wszyscy literaturoznawcy65. 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie rozwijali swoje zainteresowania 
naukowe historycy literatury66, etnologowie i  socjologowie67, na Uniwersytecie 

61 W latach 1920–1935. Praca w Bibliotece Ordynacji Krasińskich, z bogatymi zbiorami z za‑
kresu filologii i historii, ukierunkowała zainteresowania J. Muszkowskiego na kwestie kontynua‑
cji bibliografii K. Estreichera i statystyczne zadania bibliografii. Z tego okresu pochodzi pierwsza 
jego praca bibliograficzna, pt. Przegląd bibliografii polskiej 1900–1918, choć kwestiami organizacji 
bibliografii zajmował się już od 1915 roku. H. Więckowska: Jan Muszkowski. „Przegląd Nauk 
Historycznych i  Społecznych” T. 3 (1953), s. 370; Eadem: Jan Muszkowski uczony  – bibliolog. 
„Przegląd Biblioteczny” R. 21, z. 2 (1953), s. 99; A. Sitarska: Jan Muszkowski jako bibliograf. 
„Studia o Książce” T. 3 (1972), s. 232.

62 Od 1924 do roku 1929; równocześnie w  latach 1924–1932 kierował Biblioteką Państwową 
im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie. Tu także pracował S. Burhardt do mobilizacji 
w sierpniu 1939 roku.

63 Stopnie doktorskie uzyskali m.in.: we Lwowie – L. Bernacki (w  1905, habilitacja w  1918), 
J.S. Bystroń (w 1914, habilitacja w 1918), K. Dobrowolski (w 1919, habilitacja w 1932); w Brukseli – 
W. Olszewicz (w 1910).

64 Przykładowo filozof E. Poznański w 1937 roku wyjechał do Palestyny, gdzie został wykła‑
dowcą logiki i historii logiki w ha ‑Uniwersita ha ‑Iwrit B`iruszalajim (Uniwersytecie Hebrajskim 
w Jerozolimie). B. Stecka: Poznański Edward. W: Encyklopedia filozofii polskiej. T. 2, M–Ż. Red. 
nacz. A. Maryniarczyk. Lublin 2011, s. 414. 

65 W 1895 roku K. Wojciechowski otrzymał stopień doktora filozofii, a w 1904 tytuł docenta 
historii literatury. Odtąd pracował w Katedrze Historii Literatury Polskiej, najpierw jako docent, 
a w latach 1916–1921 jako profesor. Z uczelnią tą związany był również W. Hahn.

66 T. Grabowski od 1901 roku był docentem historii literatury polskiej w Katedrze Historii 
Literatury Polskiej, następnie profesorem nadzwyczajnym (1909) i profesorem (1909–1919).

67 J.S. Bystroń do 1925 roku prowadził Katedrę Etnologii i Etnografii w Poznaniu, następnie 
przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Od 1934 roku prowadził też zajęcia na Uni‑
wersytecie Warszawskim. Od roku akademickiego 1935/1936 katedrę w Krakowie po odchodzącym 
J.S. Bystroniu objął K. Dobrowolski. Samej bibliografii nie poświęcił w zasadzie prac teoretycznych, 
poza omówionym schematem bibliologii, współpracował za to z gronem osób przygotowujących 
Index bibliographicus, w którym w 1931 roku zredagował dział polski. W. Bieńkowski: O Kazi‑
mierzu Dobrowolskim – w stulecie urodzin. W: Kazimierz Dobrowolski – człowiek i uczony. Praca 
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Poznańskim  – historycy literatury68, na Uniwersytecie Lubelskim i  Uniwersy‑
tecie Stefana Batorego w  Wilnie  – wykładowcy nauk pomocniczych69. Część 
teoretyków, o  czym wspomniano w  rozdziale drugim, prowadziła zajęcia na 
kursach bibliotekarskich i w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Do tego grona należeli 
J. Muszkowski i  M. Rulikowski  – prekursorzy kształcenia w  zakresie nauki 
o  książce w  formie zinstytucjonalizowanej w  XX wieku. T. Sterzyński wykła‑
dał zagadnienia dokumentacyjne na kursach Wolnej Wszechnicy Polskiej dla 
księgarzy, a L. Bykowski od 1929 roku był sekretarzem i wykładowcą Prywatnej 
Jednorocznej Koedukacyjnej Szkoły Bibliotekarskiej Magistratu m.st. War‑
szawy przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Odpowiadał też za program  
szkolenia.

Zagadnieniami pewnych elementów teorii rodzajów spisów bibliograficznych 
zajęli się natomiast publicyści: A. Drogoszewski (reprezentujący też środowisko 
pedagogów)70, S. Lam71 i  M. Poznański72, którzy pełnili funkcje redaktorów 
czasopism naukowych, w tym literackich i księgarskich, ale i popularnych, byli 
wydawcami i redaktorami oficyn wydawniczych specjalizujących się w publiko‑
waniu wydawnictw informacyjnych. 

zbior. w stulecie urodzin pod red. W. Bieńkowskiego i W. Kwaśniewicza. Kraków 1994, s. 48, 
51–53.

68 W 1919 roku, gdy na Uniwersytecie Poznańskim uruchomiono Katedrę Historii Literatury 
Polskiej, T. Grabowski przeniósł się tam z Krakowa i pracował do 1939 roku. Pod jego kierun‑
kiem w 1928 roku K. Troczyński uzyskał stopień doktora i prowadził wykłady zlecone, a w 1939 
roku habilitował się. A. Śródka: Uczeni polscy XIX–XX…T. 1, s. 565.

69 S. Ptaszycki od 1918 roku w  Lublinie, a  od 1919 roku w  Wilnie. S. Konarski: Ptaszycki 
Stanisław Ludwik (1853–1933). W: Polski słownik biograficzny. T. 29, Przerębski Samuel – Raduński 
Edmund. Red. nacz. E. Rostworowski. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź 1986, 
s. 296.

70 A. Drogoszewski prowadził też badania literackie, współpracował z „Ateneum”, „Bibliote‑
ką Warszawską”, „Nową Książką”, „Pamiętnikiem Literackim”, „Przeglądem Humanistycznym”, 
„Ruchem Literackim”, ogłaszając teksty poświęcone różnorodnym prądom literackim i pisarzom 
polskim, przede wszystkim okresu Młodej Polski. S. Adamczewski: Aureli Drogoszewski. „Pa‑
miętnik Literacki” R. 36, z. 1–2 (1946), s. 108–109.

71 S. Lam był wydawcą, redaktorem i krytykiem literackim. Już podczas studiów we Lwowie 
współpracował m.in. z „Kroniką Powszechną”, potem „Gazetą Lwowską” i „Gazetą Narodową”. 
Po I wojnie światowej został redaktorem krakowskiego „Czasu”, a po przeniesieniu się do War‑
szawy  – współpracownikiem „Dziennika Powszechnego”, „Naokoło Świata”, „Przeglądu Księ‑
garskiego”, „Przeglądu Literackiego”, „Tygodnika Ilustrowanego” oraz czasopisma krytyczno‑
 ‑recenzyjno ‑bibliograficznego „Nowa Książka” (1934–1939). Ponadto pełnił funkcję redaktora 
naczelnego wydawnictw firmy Księgarnia i  Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i  Michalski (od 
1924 do września 1939 roku), specjalizującej się w wydawnictwach encyklopedycznych i słowni‑
kowych.

72 M. Poznański był delegatem i  pełnomocnikiem Wydziału Opieki nad Zabytkami Sztu‑
ki i  Kultury w  Mińsku oraz redaktorem „Kuriera Księgarskiego dla Wszystkich”, wydawanego 
przez Dom Książki Polskiej. Współpracował ze „Światem Książki” redagowanym przez J. Mort‑
kowicza oraz lwowskim „Przewodnikiem Bibliograficznym”.
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Filologowie upatrujący w  bibliografii dziedziny pomocniczej pracowali 
w archiwach, np. w Archiwum Państwowym w Lublinie był zatrudniony S. Pta‑
szycki73. Czasowo pracę archiwistów wykonywali też L. Bernacki74 i K. Dobro‑
wolski75. Karierę w  instytucjach administracji państwowej rozwijali natomiast 
W. Olszewicz76, T. Sterzyński77, C. Gutry i  Z. Mocarski78. Ten ostatni został 
również powołany do Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Specjalnej, której 
celem była rewindykacja zbiorów bibliotecznych79. W szkolnictwie powszechnym 
i gimnazjalnym czasowo podjęli pracę W. Hahn80 i K. Troczyński81.

Tak więc najwięcej przedstawicieli teorii bibliografii wywodziło się – co oczy‑
wiste – ze środowiska bibliotekarskiego. Właściwie jednostkowo można mówić 
o  zjawisku „rozproszenia tematyki” w  innych grupach zawodowych  – wśród 
wykładowców literatury, publicystów, redaktorów czasopism i  wydawnictw, 
archiwistów, pedagogów. Część z nich i tak okresowo podejmowała pracę w bi‑
bliotekach. Teorią bibliografii zajmowali się zatem ci, którzy w pracy zawodowej 
na co dzień posługiwali się książką, czasopismem czy – szerzej – dokumentem 
drukowanym lub rękopiśmiennym.

5.3. Przynależność związkowa i aktywność pozazawodowa

Jak wspomniano wcześniej, w  dwudziestoleciu międzywojennym nie po‑
wołano organizacji, która zjednoczyłaby osoby zainteresowane praktycznym 
lub teoretycznym wymiarem bibliografii. Duża grupa teoretyków związała się 

73 S. Ptaszycki był metrykantem „Metryki Litewskiej”, gdzie poznał warsztat pracy archiwal‑
nej, a także dyrektorem Archiwum Państwowego w Lublinie (z przerwami pracował tu do 1926 
roku).

74 L. Bernacki w latach 1901–1905 był zatrudniony w Archiwum Bernardyńskim pod kierun‑
kiem O. Balzera. K. Korzon: 32 lata życia poświęcone Ossolineum – Ludwik Bernacki. W: Portrety 
bibliotekarzy polskich. Red. t. I. Morsztynkiewiczowa. Wrocław 1980, s. 18.

75 K. Dobrowolski w 1920 roku pracował w Archiwum Akt Dawnych m. Krakowa.
76 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości W. Olszewicz zrezygnował z  bibliotekarstwa 

na rzecz pracy w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych – został naczelnikiem wydziału ekono‑
micznego. W 1924 roku przeniósł się do Siemianowic Śląskich, gdzie prowadził ożywioną działal‑
ność naukową i  społeczno ‑kulturalną jako wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, 
działacz Instytutu Śląskiego w Katowicach i jeden z organizatorów Biblioteki Sejmu Śląskiego. 

77 Po I  wojnie światowej T. Sterzyński pracował w  kierownictwie władz wojskowych, spe‑
cjalizując się w psychologii wojskowej. Sterzyński Tadeusz Maria. W: Czy wiesz kto to jest? Pod 
ogólną red. S. Łozy. Warszawa 1938, s. 699.

78 Obaj byli urzędnikami Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
79 Pełnomocnikami Delegacji byli ponadto L. Bernacki, S. Ptaszycki, S. Rygiel.
80 1893–1916 we Lwowie i w Kołomyi.
81 W Poznaniu, po czym w 1934 roku zatrudnił się w rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia 

jako referent prasowy i kierownik literacki. B. Tyszkiewicz: Troczyński Konstanty. W: Współcześ‑
ni polscy pisarze…T. 8, s. 348–349.
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jednak ze Związkiem Bibliotekarzy Polskich (dalej: ZBP). Byli wśród nich współ‑
założyciele organizacji: W. Olszewicz, który już od 1915 roku działał w Wydziale 
Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej przy Towarzystwie Miłośników Historii 
i był autorem pierwszego statutu ZBP82, oraz M. Rulikowski, który został człon‑
kiem, a  w  1917 roku prezesem Zarządu po zmarłym nagle Ignacym Tadeuszu 
Baranowskim (M. Rulikowski pełnił funkcję prezesa także w latach 1920–1922, 
a  w  1927 roku zasiadał w  Radzie ZBP). Pierwszym skarbnikiem organizacji 
został J. Muszkowski, z  kolei S. Vrtel ‑Wierczyński był przewodniczącym ZBP 
od 1933 do 1939 roku, następnie stanowisko to objął A. Łysakowski (w  latach 
1926–1929 był sekretarzem)83.

Teoretycy bibliografii działali też w  lokalnych strukturach ZBP jako prze‑
wodniczący, wiceprzewodniczący lub członkowie kół84. Założycielami tereno‑
wych struktur byli m.in. L. Bernacki (Koło Lwowskie) i S. Vrtel ‑Wierczyński 
(Koło Lwowskie oraz utworzone z  jego inicjatywy wspólnie z  Z. Mocarskim 
Koło Poznańskie). Przewodniczącymi kół byli: W.T. Wisłocki (od 1929 roku 
w Kole Lwowskim), S. Rygiel (Koło Wileńskie, później Warszawskie) oraz A. Ły‑
sakowski (Koło Wileńskie, w  latach 1930–1939), który mimo kryzysu zorgani‑
zował III Zjazd Bibliotekarzy Polskich w 1932 roku85. Z kolei W. Olszewicz po 
wyjeździe na Górny Śląsk został wiceprezesem Koła Śląskiego ZBP. 

Czynnie uczestniczyli również w  innych formach zorganizowanego życia 
naukowego. Z ruchem bibliofilskim86 najmocniej związani byli: M. Rulikowski, 
S. Rygiel i  Z. Mocarski. Udzielali się w  rozmaitych organizacjach i  towarzy‑
stwach o  charakterze naukowym, m.in.: w  Polskiej Akademii Umiejętności87, 
Towarzystwie Naukowym we Lwowie, Towarzystwie Naukowym w  Toruniu; 
w  organizacjach wspierających naukę: Komisji Bibliograficznej Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego, Towarzystwie Przyjaciół Biblioteki im. Eustachego 
i Emilii Wróblewskich w Wilnie, Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum.

82 W roku 1917 W. Olszewicz zasiadał w zarządzie Związku, nadzorując prace Sekcji Biblio‑
tekoznawstwa.

83 A. Łysakowski był też członkiem Komisji Prawniczej, przewodniczącym Komisji Opinio‑
dawczej (przekształconej w Komisję Wydawniczą) i Komisji Bibliotek Szkół Wyższych. H. Hleb‑
 ‑Koszańska: Adam Łysakowski…, s. 28.

84 W Kole Wileńskim prężnie działała grupa teoretyków bibliografii, ze S. Ryglem, A. Łysa‑
kowskim i S. Burhardtem, który pełnił funkcje wiceprezesa, sekretarza i przewodniczącego Za‑
rządu Kasy Samopomocy.

85 W  ramach akcji odczytowych A. Łysakowski referował problemy współczesnego bi‑
bliotekarstwa, był zaangażowany w  prace normalizacyjne podjęte z  inicjatywy ZBP. H. Hleb‑
 ‑Koszańska: Adam Łysakowski…, s. 25–26.

86 Na przykład Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie (A. Bar, K. Piekarski, K. Do‑
browolski) oraz Towarzystwo Miłośników Książki we Lwowie (W.T. Wisłocki).

87 Członkami korespondentami byli przede wszystkim literaturoznawcy: T. Grabowski (od 
1909 roku), K. Wojciechowski (od 1919 roku) oraz L. Bernacki (od 1920 roku). W 1938 roku ten 
ostatni został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Umiejętności. 
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Wielu badaczy pełniło funkcje redaktorów periodyków, m.in. czasopism 
recenzyjno ‑bibliograficznych88. Aktywnością na tym polu wykazał się J. Musz‑
kowski, zatrudniony jako dyrektor działu wydawnictw Polskiej Składnicy Po‑
mocy Szkolnych (1920–1925), gdzie redagował „Bibliotekę Składnicy” (od 1921 
roku). Swoje doświadczenie wykorzystał potem w  „Przewodniku Księgarskim” 
(1925–1926) i  „Przeglądzie Księgarskim” (1930–1932), miesięczniku „Książka” 
i  jej dodatku pt. „Przewodnik Bibliograficzny” (1922). Drugą grupą periody‑
ków, w  których pracowali teoretycy bibliografii, były czasopisma bibliofilskie: 
„Exlibris”89, „Silva Rerum” oraz „Szpargały”90. Wymienić należy także periodyki 
bibliotekarskie, takie jak „Przegląd Biblioteczny”91 oraz „Biuletyn Biblioteki Pub‑
licznej m.st. Warszawy”, w 1934 roku przemianowany na „Bibliotekarza”92. Część 
teoretyków bibliografii była związana z  czasopismami dotyczącymi dziedzin, 
którymi zajmowali się na co dzień. Można tu wymienić „Pamiętnik Literacki”93, 
„Archeion”94, „Przewodnik Oświatowy” – organ Towarzystwa Szkoły Ludowej95, 
„Ekonomistę”96.

Teoretycy bibliografii podejmowali działalność na arenie międzynarodo‑ 
wej. Ich aktywność na forum światowym miała przede wszystkim wymiar 
organizacyjny, należeli bowiem do organizacji o  charakterze bibliotekarskim, 
bibliograficznym i dokumentacyjnym. Swój udział w inicjatywach o charakterze 
bibliograficznym zaznaczył Institut International de Coopération Intellectuelle 
(Międzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej) w  Paryżu, poprzednik 
UNESCO, w ramach którego w 1925 roku ukonstytuował się Comité d’Experts 
de Bibliothèques (Komitet Ekspertów Bibliotecznych)97. Organ ten doprowadził 

88 Z czasopismami recenzyjno ‑bibliograficznymi, np. z „Książką”, współpracowali L. Bernac‑
ki i M. Rulikowski (w  1914 roku), z  „Nową Książką” – M. Rulikowski, który recenzował publi‑
kacje z zakresu teatrologii i księgoznawstwa, a z „Przewodnikiem Bibliograficznym” (jak wspo‑
mniano)  – W.T. Wisłocki (1920–1921, redaktor naczelny po przejęciu tytułu przez Ossolineum 
w latach 1924–1928, 1932).

89 Z redaktorami L. Bernackim i K. Piekarskim (także „Silva Rerum”).
90 Z M. Rulikowskim, który był też redaktorem „Przeglądu Księgarskiego” (1918–1919).
91 Z „Przeglądem Bibliotecznym” współpracował m.in. M. Rulikowski.
92 Faktycznym redaktorem „Bibliotekarza” od 1929 roku był L. Bykowski.
93 Do grona redaktorów „Pamiętnika Literackiego” należeli m.in. L. Bernacki (1908–1911, 

1933–1937) i T. Grabowski.
94 S. Ptaszycki (dziewięć pierwszych zeszytów pisma „Archeion” ukazało się pod jego re‑

dakcją).
95 „Przewodnik Oświatowy” redagował T. Grabowski (związany również z katolickim „Prze‑

glądem Powszechnym”).
96 Z  redakcjami czasopism społeczno ‑politycznych współpracował W. Olszewicz podczas 

zagranicznych studiów.
97 Dzięki ich działalności w wielu krajach przy bibliotekach narodowych lub centralnych po‑

woływano ośrodki informacji zajmujące się m.in. przygotowaniem, opracowaniem i udzielaniem 
informacji (np. biuro informacyjne bibliotek niemieckich w Berlinie, Library of Congress w Wa‑
szyngtonie, biuro dokumentacji i poszukiwań bibliograficznych Bibliothèque nationale de France 
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do powołania międzynarodowej organizacji bibliotek – w 1927 roku powstał In‑
ternational Library and Bibliographical Committee (Międzynarodowy Komitet 
Bibliotek i  Bibliografii), dwa lata później przemianowany na International Fe‑
deration of Library Associations (Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bi‑
bliotekarskich). Interesy ZBP w tym gremium w latach 1928–1936 reprezentował 
J. Muszkowski, sprawujący funkcję przewodniczącego Sous ‑Commissionpour 
la statistique de la production national imprimé (Podkomisji Międzynarodo‑
wej Statystyki Druków)98. W  1930 roku został członkiem Comité d’Experts de 
Bibliothèques (stąd sprawozdania dotyczące statystyki produkcji wydawniczej 
i  działalności tej podkomisji, publikowane m.in. na łamach „Przeglądu Biblio‑
tecznego”). 

Grupa teoretyków uczestniczyła w  międzynarodowych spotkaniach i  kon‑
ferencjach o  charakterze bibliograficznym. I  tu najaktywniej zaznaczył swą 
obecność J. Muszkowski, biorąc udział w  Congrès International des Bibliothé‑ 
caires et des Amis du Livre zorganizowanym w Pradze w dniach od 28 czerwca 
do 1  lipca 1926 roku99. Wygłosił wówczas referat dotyczący międzynarodowej 
statystyki druków, natomiast Z. Mocarski przedstawił sylwetkę J. Lelewela 
jako bibliografa i  bibliotekarza. W  sesji bibliograficznej wystąpiło też trzech 
polskich reprezentantów, w tym S. Vrtel ‑Wierczyński, który dokonał przeglądu 
bibliografii polskich od początku ich powstania do odzyskania niepodległości. 
Temat ten kontynuował W.T. Wisłocki, charakteryzując stan bibliografii w Pol‑
sce za lata 1918–1926100. Podczas Il Primo Congresso Mondiale delle Biblioteche 
e di Bibliografia, który odbył się w  Wenecji i  Rzymie w  dniach od 15 do 30 
czerwca 1929 roku, J. Muszkowski naświetlił plany przygotowania międzynaro‑

w Paryżu, centralne biuro bibliograficzne na Węgrzech, Biblioteca Vittorio Emanuele w Rzymie, 
Österreichische Nationalbibliothek w  Bernie, stowarzyszenie bibliotek specjalnych i  biur infor‑
macji oraz biblioteka centralna korzystająca z zasobów British Museum w Anglii). H. Jarecka: 
Z historii światowego ruchu dokumentacyjnego (od końca XIX w. do Światowego Kongresu Doku‑
mentacji w Paryżu). „Roczniki Biblioteczne” R. 24, z. 2 (1980), s. 208–209.

 98 Por. publikacje: J. Muszkowski: Rapport de la Sous ‑Commission de Statistique Interna‑
tionale des Imprimés. „Actes du Comité International des Bibliothèques” 1930, s. 48–50; Idem: 
Rapport sur l’exécution du projet d’une Bibliographie internationale de la presse. „Bulletin of the 
International Committee of Historical Sciences” Vol. 2, no 9 (1930), s. 655–657; Idem: Sur la 
statistique des imprimés. „Actes du Comité International des Bibliothèques” 1931, s. 35–40; Idem: 
Sur une bibliographie internationale de la presse. W: Primo Congresso Mondiale delle Biblioteche 
e di Bibliografia, Roma  – Venezia 15–30 giugno MCMXXIX  – A. VII Atti pubblicati a  cura del 
Ministero Della Educazione Nazionale (Direzione Generale delle Accademie a Biblioteche). Vol. 2, 
Memorie e Comunicazioni. Roma 1931, s. 336–341; Idem: Rapport sur la statistique des imprimés. 
„Actes du Comité International des Bibliothèques” 1934, s. 133–137.

 99 Congrès International des Bibliothécaires et des Amis du Livre tenu à Prague du 28 juin au 
3 juillet 1926. T. 1, Procés ‑verbaux. Procés ‑verbaux et mémoires publiés par le Comité Exécutif du 
Congrès. Prague 1929.

100 W.T. Wisłocki: Międzynarodowy Zjazd Bibliotekarzy i  Miłośników Książki w  Pradze 
1926. Lwów 1926. [Odbitka], s. 9–11.
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dowej bibliografii prasy101. W  kolejnym spotkaniu tego typu, zorganizowanym 
w Madrycie i Barcelonie w dniach 20–30 maja 1935 roku102, najwięcej polskich 
reprezentantów wystąpiło w  sekcji współpracy i  pomocy wzajemnej bibliotek, 
m.in. S. Vrtel ‑Wierczyński, który omówił centralny katalog czasopism zagra‑
nicznych w bibliotekach naukowych, i J. Muszkowski, który podjął temat biblio‑ 
grafii polskiej XX wieku103.

5.4. Habilitacje z bibliografii 

W II Rzeczypospolitej bibliografia sporadycznie była przedmiotem wykłado‑
wym, najczęściej na marginesie zajęć prowadzonych na wydziałach humanistycz‑
nych uniwersytetów. Jak dowodzą wypowiedzi historyków literatury, nie była 
traktowana w  środowisku naukowym jako samodzielna dyscyplina naukowa, 
ale jako dziedzina pomocnicza czy wręcz umiejętność w ramach historii litera‑
tury, w związku z tym trudno było ją wprowadzić do programów nauczania104. 
Niemniej jednak na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie, Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie i  Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzono 
postępowania habilitacyjne z  bibliografii, uprawniające do otrzymania tytułu 
docenta. 

Punktem wyjścia do uzyskania habilitacji z  bibliografii, bibliologii czy bi‑
bliotekoznawstwa była rozprawa przedstawiona radzie wydziałowej, a następnie 
kolokwium habilitacyjne z  zakresu teorii i  historii bibliografii, historii książki 
i bibliotek, organizacji bibliotek, bibliotekarstwa, stosunku bibliologii do historii 
literatury (z  uwzględnieniem teoretycznego ujęcia obu dyscyplin), do historii 
kultury, zwłaszcza polskiej105. Podczas kolokwium ważne było omówienie roli 

101 Natomiast E. Majkowski omówił polskie przedsięwzięcia bibliograficzne od czasów S. Sta‑
rowolskiego, koncentrując się na XIX i XX wieku. Primo Congresso Mondiale… Vol. 2–3. Roma 
1931; A.B., J.M., M.D., Z.C.: Pierwszy Światowy Kongres Bibliotekarsko ‑Bibliograficzny. „Przegląd 
Biblioteczny”, R. 3, z. 3 (1929), s. 447. Podczas tego spotkania J. Muszkowski wnioskował o utwo‑
rzenie Sous ‑Commissionpour la statistique de la production national imprimé.

102 Wśród prelegentów i gości znaleźli się m.in.: H. Radlińska, H. Handelsmanówna (która 
odczytała referat E. Czajkowskiego), J. Muszkowski (prowadzący obrady podsekcji zajmującej się 
zagadnieniami związanymi z  wypożyczeniami międzynarodowymi), L. Dobrzyńska ‑Rybicka, 
B.  Olszewicz, ks. K. Kantak, A. Mikucka, I. Morsztynkiewiczowa. A. Mikucka: II Międzyna‑
rodowy Kongres Bibliotek i Bibliografii. Madryt – Barcelona, 20–30 maj 1935 roku. „Bibliotekarz” 
R. 7, nr 3 (1935–1936), s. 33–36.

103 W  sekcji bibliografii hiszpańskich J. Morawski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 
mediewista i filolog romański, omówił projekt bibliografii hiszpańsko ‑polskiej.

104 H. Więckowska: Akademickie kształcenie bibliotekarzy. Zarys historyczny. Warszawa 
1979, s. 25.

105 [List Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego do Adama Łysakowskiego z  7 września 1935 roku]. 
W: Listy S. Wierczyńskiego do A. Łysakowskiego. Rps. Biblioteka Narodowa w  Warszawie, 
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i znaczenia bibliografii w nauce o literaturze, co dowodzi wciąż jawnych i silnych 
związków obu nauk w  środowiskach decydujących o  przebiegu postępowania 
habilitacyjnego.

Pierwsze postępowania habilitacyjne z  bibliografii zostały uruchomione 
w  roku 1918 roku (W. Hahn i  rozpoczęcie procedury przez L. Bernackiego). 
W  1895 roku W. Hahn uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. Tutaj także w  1907 roku, po studiach w  Berlinie 
i Wiedniu (1901–1902), habilitował się w zakresie historii literatury polskiej na 
podstawie pracy pt. Literatura dramatyczna w  Polsce XVI wieku (Lwów 1906), 
ale dopiero w  1917 roku został profesorem nadzwyczajnym. Rok później roz‑
szerzył habilitację na bibliografię i bibliotekoznawstwo. To pozwoliło mu podjąć 
na macierzystej uczelni od roku akademickiego 1917/1918 cykle zajęć przede 
wszystkim z bibliografii, z elementami bibliotekarstwa, księgoznawstwa, dziejów 
bibliotek, książki i  drukarstwa (kontynuowane od 1921 roku na Uniwersytecie 
Lubelskim)106. Działalność bibliografa praktyka oraz kariera wykładowcy 
w  ośrodku lwowskim przyczyniły się do ogłoszenia tam właśnie Bibliografii 
bibliografii polskiej w 1921 roku.

Najlepiej znana z  dwudziestolecia międzywojennego jest sprawa habilitacji 
L.  Bernackiego  – Karol Lewicki opisał przebieg starań o  veniam docendi oraz 
przedrukował wykład habilitacyjny bibliologa107. W  1905 roku L. Bernacki 
uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na podstawie 
rozprawy poświęconej motywowi „z chłopa” król w  literaturze polskiej108 (pro‑
motorem był historyk sztuki i literatury Jan Bołoz Antoniewicz). Przygotowania 
do habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie rozpoczął 20 maja 
1918 roku – wystosował wówczas pismo do Wydziału Filozoficznego, dołączając 
do kompletu dokumentów podstawę habilitacji z zakresu bibliografii i bibliote‑
koznawstwa, czyli rozprawę pt. Pierwsza książka polska. Studium bibliograficzne 
(Lwów 1918), ocenioną przez Józefa Korzeniowskiego i I. Chrzanowskiego, który 
wcześniej zachęcał L. Bernackiego do przedstawienia jej jako habilitacji109. 

Wysoka ocena pracy poskutkowała zwolnieniem L. Bernackiego z  kolok‑ 
wium habilitacyjnego (o  czym poinformował go I. Chrzanowski 29 listopada 
1918 roku). Miał jedynie wygłosić wykład habilitacyjny. Wykład ten, plano‑
wany na koniec października 1918 roku, wskutek działań wojennych został 

Rps.  sygn.  IV 10.546, k. 146; [List Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego do Adama Łysakowskiego 
z 15 września 1935 roku]. W: Listy S. Wierczyńskiego…, k. 149–150.

106 M. Ambros: Wiktor Hahn (1871–1959)…, s. 151.
107 K. Lewicki: Habilitacja Ludwika Bernackiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Materiały do 

dziejów nauczania bibliografii w Polsce. „Ze Skarbca Kultury” 1953, z. 2 (5), s. 35–54.
108 W. Olszewicz: Ludwik Bernacki (1882–1939). „Roczniki Biblioteczne” R. 7, z. 1–2 (1963), 

s. 178–179.
109 K. Lewicki: Habilitacja Ludwika Bernackiego…, s. 35; K. Korzon: Ludwik Bernacki. 

Bibliolog i edytor. Wrocław 1974, s. 155.
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zaprezentowany dopiero 8 lutego 1919 roku. Nosił on tytuł: Nie załatwione 
postulaty naszej bibliografii (w  rękopisie zachował się inny tytuł: Rozwój i  za‑
dania bibliografii polskiej). Habilitant przygotował go110 na podstawie siedmiu 
tomów wykładów K. Estreichera, wypożyczonych mu w  październiku 1918 
roku przez Stanisława Estreichera, a  wygłosił na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Rady Wydziału Filozoficznego, w obecności dziekana Waleriana Kleckiego oraz 
profesorów: I. Chrzanowskiego, Emila Godlewskiego, Witolda Rubczyńskiego, 
Jana Fijałka i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, Fryderyka Papée. Co ciekawe, 
na tym samym posiedzeniu W. Rubczyński wystąpił z wnioskiem o powierzenie 
wykładów bibliografii recenzentowi rozprawy habilitacyjnej L. Bernackiego, 
J.  Korzeniowskiemu, kustoszowi Biblioteki Jagiellońskiej. Wniosek nie został 
jednak zatwierdzony i  odroczono go. 14 marca 1919 roku podjęto jednomyśl‑
nie uchwałę o  nadaniu L. Bernackiemu tytułu docenta z  zakresu bibliografii 
i bibliotekoznawstwa, co zostało oficjalnie potwierdzone 4 czerwca tego samego 
roku. Został on członkiem grona profesorskiego Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale z  nieznanych przyczyn nie podjął zajęć dy‑
daktycznych111.

Kolejna habilitacja, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, pracownika Biblioteki Uni‑
wersyteckiej we Lwowie, została przeprowadzona na miejscowym Uniwersytecie 
Jana Kazimierza. W  1915 roku S. Vrtel‑Wierczyński otrzymał stopień doktora 
filozofii112, a  w  1923 roku uzyskał habilitację z  zakresu nauk pomocniczych  – 
bibliografii i bibliotekoznawstwa, na podstawie rozprawy Bibliografia. Jej istota, 
przedmiot i początki (Lwów 1923). Należy zwrócić uwagę na zmianę tytułu przy‑
gotowanej rozprawy, potwierdzającą nieugruntowaną terminologię bibliografii 
i  bibliologii w  początkach lat dwudziestych. W  piśmie ze stycznia 1923 roku, 
skierowanym do Rady Profesorów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, S. Vrtel ‑Wierczyński jako podstawę habilitacji podał 
rozprawę pt. O  bibliologii. Jej pojęcie i  początki, którą drukowało Towarzystwo 
Naukowe Lwowskie korzystające z  drukarni krakowskiej, strajkującej od kilku 
miesięcy. W związku z tym pojawił się problem z dołączeniem rozprawy do do‑
kumentacji habilitacyjnej. Habilitant poprosił zatem Radę Wydziałową o pomoc 
w  uzyskaniu w  Ministerstwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 

110 L. Bernacki rozpoczął wykład od wymienienia najważniejszych spisów bibliograficznych 
i  ich autorów, począwszy od S. Starowolskiego. Więcej miejsca poświęcił bibliografiom wieku 
XIX, w  szczególności Bibliografii polskiej K. Estreichera. Osobno zaprezentował podejmowane 
przez badaczy prace inwentaryzacyjne zbiorów specjalnych z polskich bibliotek. W drugiej czę‑
ści omówił zadania bibliografii i  kwestie wymagające dalszych badań. Dotyczyły one dziejów 
drukarstwa, drukarza dzieła J. Turrecrematy Explonatio in Psalterium (tu naświetlił stan badań 
bibliografów niemieckich i polskich), piętnastowiecznych drukarzy działających na ziemiach pol‑
skich oraz polskich drukarzy tego czasu pracujących w Neapolu i Sewilli.

111 K. Lewicki: Habilitacja Ludwika Bernackiego…, s. 36–39.
112 Na podstawie rozprawy Przyroda w warszawskim okresie twórczości Zygmunta Krasińskie‑

go, przygotowanej w 1912 roku. K. Tokarzówna: Stefan Vrtel ‑Wierczyński…, s. 559.
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(dalej: MWRiOP) dyspensy od obowiązku dołączenia książki, która pojawiła się 
na rynku pod koniec 1923 roku, ale już z innym tytułem113. 

Dzięki zachowanej korespondencji wiadomo, że podczas samego kolokwium 
W. Bruchnalski zapytał S. Vrtela ‑Wierczyńskiego o zagadnienia z zakresu teorii 
bibliologii i  bibliografii, dziejów bibliografii, szczególnie polskiej, dziejów dru‑
karstwa (przede wszystkim krajowego) i bibliotekarstwa114. Wkrótce po uzyska‑
niu habilitacji S. Vrtel ‑Wierczyński rozpoczął wykłady we Lwowie (1924–1927) 
i w Poznaniu (1928–1936), podczas których studenci przygotowywali bibliografie 
zawartości czasopism literackich. W 1927 roku rozszerzył habilitację o historię 
literatury polskiej, z uwzględnieniem relacji z literaturą czeską. Gdy w 1927 roku 
objął stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, przeniósł ha‑
bilitację na Uniwersytet Poznański. Dzięki temu w 1936 roku został profesorem 
tytularnym115. Nie udało mu się natomiast przenieść habilitacji do Warszawy, 
gdy w 1937 roku został powołany na stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej. 
W związku z tym na Uniwersytecie Warszawskim nie uruchomiono wykładów 
z  bibliografii, choć w  latach trzydziestych, gdy zmieniło się podejście władz 
uczelnianych do tego rodzaju naukowego potwierdzenia istoty bibliografii, 
próbowano przeprowadzić tu trzy habilitacje. Przykładem są starania A.  Łysa‑
kowskiego, J. Muszkowskiego i K. Piekarskiego. 

Ten pierwszy bezskutecznie starał się o  habilitację w  Wilnie, na podstawie 
nowatorskiej wówczas pracy pt. Katalog przedmiotowy (Cz. 1, Teoria. Wilno 1928). 
Zachęcony przez dziekana T. Czeżowskiego i slawistę Erwina Koschmiedera116, na 
początku 1937 roku wystąpił do dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersy‑
tetu Stefana Batorego w Wilnie z prośbą o wszczęcie przewodu habilitacyjnego na 
podstawie rozprawy117, o  czym poinformował poufnie Mariana Łodyńskiego118. 
Miał już wówczas przygotowaną propozycję tematu wykładu habilitacyjnego: 

113 [S. Vrtel ‑Wierczyński]: Do Rady Profesorów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. W: Zespół akt prof. S. Wierczyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej Aka‑
demii Nauk w Poznaniu, sygn. P. III – 32, poz. spisu 129–140. 

114 [List Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego do Adama Łysakowskiego z  15 września 1935 roku]. 
W: Listy S. Wierczyńskiego…, k. 149–150.

115 K. Tokarzówna: Stefan Vrtel ‑Wierczyński…, s. 560–561.
116 A. Ł. do M. Ł. Wilno 25.1.1937. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951 w świetle koresponden‑

cji jego współtwórców. Wyboru listów Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Gry‑
cza i Heleny Hleb ‑Koszańskiej dokonała, wstępami, przypisami i  indeksem opatrzyła M. Dem‑
bowska. Warszawa 1995, s. 126.

117 M. Korczyńska ‑Derkacz: Habilitacja Adama Łysakowskiego w świetle źródeł. „Roczniki 
Biblioteczne” R. 55 (2011), s. 195–196.

118 W sprawie habilitacji prowadził korespondencję także z S. Vrtelem ‑Wierczyńskim. O ży‑
wym zainteresowaniu A. Łysakowskiego sprawą kolokwium habilitacyjnego świadczą szczegó‑
łowe pytania, dotyczące przebiegu kolokwium i  zakresu egzaminu (znajomość historii wydań 
autorów polskich i  innych czy też dziejów powstania ważniejszych rękopisów). [List Stefana 
Vrtela ‑Wierczyńskiego do Adama Łysakowskiego z  15 września 1935 roku]. W: Listy S. Wierczyń‑
skiego…, k. 149–150.
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Książka, jako źródło historii kultury119. Wtedy to w  MWRiOP zaplanowano 
przeprowadzenie trzech zgłoszonych habilitacji w  Warszawie, u  J.S. Bystronia. 
Zgłoszonymi habilitantami byli właśnie K. Piekarski, J. Muszkowski120 i A. Łysa‑
kowski. Jednak macierzysta uczelnia tego ostatniego nie wyraziła na to zgody121. 

Sam wybór miejsca przewodów wynikał z pomyłki pracownika Ministerstwa, 
J.[erzego?] Aleksandrowicza, który nie wiedział, że w Warszawie nie było katedry 
bibliologii/bibliografii i sprawa od strony proceduralnej była skomplikowana122. 
W stolicy funkcjonowała, co prawda, Wolna Wszechnica Polska, ale instytucja ta 
nie miała prawa nadawania stopni i tytułów naukowych. 

Środowisko wileńskie wydawało się zaskoczone takim przebiegiem sprawy. 
Z listu z 3 marca 1937 roku wynika, że Janusz Iwaszkiewicz, archiwista i profe‑
sor historii nowożytnej, poprosił M. Łodyńskiego o opinię na temat „bibliologii 
jako przedmiotu na uniwersytecie” oraz osoby A. Łysakowskiego jako biblio‑
tekarza, bibliografa i  fachowca. Referent wniosku A. Łysakowskiego, Stanisław 
Zajączkowski, nie był bowiem zorientowany w możliwościach uzyskania habili‑
tacji z bibliologii. Akademicy zaczęli wtedy poszukiwać wyjaśnień dotyczących 
docentur z  bibliologii w  Polsce123. Przed II wojną światową sprawa habilitacji 
A.  Łysakowskiego nie została rozstrzygnięta pozytywnie, mimo upomnień 
M. Łodyńskiego, który jeszcze w lutym 1939 roku nakłaniał go, by nie odkładał 
procedury i w razie trudności przeniósł ją do Lwowa. Małgorzata Korczyńska‑
 ‑Derkacz powodów przesunięcia przewodu habilitacyjnego A. Łysakowskiego 
upatrywała w  jego rozlicznych zajęciach. Być może powodem przedłużania 
postępowania była też nie do końca jasna w dwudziestoleciu międzywojennym 
procedura habilitacyjna. Tak czy inaczej, nie udało się przeprowadzić oceny 
pracy, dyskusji habilitacyjnej i wykładu124.

O wspomnianej habilitacji K. Piekarskiego wiadomo niewiele. W 1937 roku, 
dziesięć lat po uzyskaniu doktoratu w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiel‑
lońskim, na podstawie rozprawy pt. Pierwsza drukarnia Floriana Unglera. Chro‑
nologia druków i zasobu typograficznego (Kraków 1926; wcześniej pisał rozprawę 
pod opieką J. Łosia na temat nosówek w  języku polskim, ale jej nie ukończył), 
przeprowadził na  Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w  Warszawie habilitację 
w zakresie bibliologii i bibliografii. Został zwolniony z kolokwium – jak wcześniej 
L. Bernacki – z uwagi na znaczący dorobek, miał przygotować jedynie wykład125. 

119 Temat ten zyskał aprobatę S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. [List Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego 
do Adama Łysakowskiego z 15 września 1935 roku]. W: Listy S. Wierczyńskiego…, k. 150.

120 O habilitacji J. Muszkowskiego dopiero co wyhabilitowany K. Piekarski nie miał żadnych 
informacji. 

121 M. Korczyńska ‑Derkacz: Habilitacja Adama Łysakowskiego…, s. 196–197
122 A. Ł. do M. Ł. Wilno 6.5.1937. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, s. 135.
123 M. Ł. do A. Ł. Warszawa 3.3.1937. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, s. 127.
124 M. Korczyńska ‑Derkacz: Habilitacja Adama Łysakowskiego…, s. 199.
125 M. Ł. do A. Ł. Warszawa 29.4.1937. W: Bibliotekarstwo polskie 1925–1951…, s. 134.
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3 lipca 1937 roku A. Birkenmajer126, który jednak nie wypowiadał się na 
temat istoty bibliografii, ale, jak K. Badecki, zasłynął znajomością metody bi‑
bliograficznej, rozszerzył swoją habilitację na bibliotekoznawstwo. Rok później 
nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego127. Również w  1937 roku habilito‑
wał się K.  Badecki128, procedura została przeprowadzona we Lwowie. Uzyskał 
on tytuł docenta z  zakresu historii literatury polskiej; rok później na tej samej 
uczelni rozszerzył habilitację na archiwistykę i bibliografię129.

W  sprawie postępowań habilitacyjnych z  zakresu bibliografii, bibliologii 
czy bibliotekoznawstwa w  dwudziestoleciu międzywojennym nie wypraco‑
wano jasnych zasad. Problem stanowiło przede wszystkim nieznormalizowane 
nazewnictwo i brak wiedzy na temat tego, czym jest nauka o  książce, a  tym 
bardziej  – czym jest sama bibliografia. Co znamienne, pierwsze habilitacje 
zostały przyznane z  dziedzin uznanych za praktyczne, wchodzących w  skład 
nieusankcjonowanej jeszcze nauki o  książce, czyli z  bibliografii i  biblioteko‑
znawstwa. Wydarzenia z końca lat trzydziestych mogą jednak sugerować zmianę 
stanowiska rad wydziałów w  stosunku do starających się o  habilitacje z  nowej 
dyscypliny. W ciągu dwóch lat przybyły trzy habilitacje. Niestety, nie przełożyło 
się to na powołanie katedr; być może stałoby się tak w  kolejnych etapach, gdy 
bibliografia czy bibliologia zostałyby uznane za pełnoprawne nauki w  ocenie 
środowisk naukowych. Stosowne katedry  – bibliotekoznawstwa z  wykładami 
bibliografii – powstały jednak dopiero po II wojnie światowej.

126 26 marca 1914 roku uzyskał stopień doktorski Uniwersytetu Jagiellońskiego w  zakresie 
historii astronomii na podstawie rozprawy Henri Bate z  Mechlinu, astronom i  filozof w. XIII, 
a przypisywana mu „Krytyka Tablic króla Alfonsa”, a 29 kwietnia 1930 roku uzyskał habilitację 
z nauk ścisłych.

127 B. Olszewska, J. Dobrzycki, M. Kurdziałek: Aleksander Birkenmajer 1890–1967. 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 13, nr 1 (1968), s. 109–110.

128 W  1912 roku został doktorem filozofii na podstawie pracy Jan Rybiński, poeta polski 
z XVI w. Żywot i dzieła. Z przydaniem wiadomości o innych Rybińskich.

129 M. Górkiewicz: Badecki Karol Józef. W: Słownik pracowników książki polskiej…, s. 24.



Rozdzia ł  6

Recepcja polskiej teorii bibliografii  
II Rzeczypospolitej po 1945 roku

6.1. Kierunki recepcji

Badania recepcji twórczości polskich teoretyków bibliografii z  dwudzie‑
stolecia międzywojennego są utrudnione. Dotychczas nie powstało narzędzie 
w postaci indeksu cytowań bibliograficznych, które umożliwiłoby kompleksową 
analizę, opartą na materiale wydawanym przez kilkadziesiąt powojennych 
lat w  Polsce1. Dlatego też chcąc ukazać skalę powołań na teksty teoretyczne 
poświęcone bibliografii II Rzeczypospolitej, ich wpływ na rozwój dyscypliny, 
zdecydowano się na zanalizowanie publikacji z  zakresu bibliografii, które uka‑
zały się w  postaci samoistnej wydawniczo i  piśmienniczo2. Wyselekcjonowano 
zbiór podręczników3 i poradników metodycznych do bibliografii, a w kolejnych

1 Ograniczone możliwości w tym zakresie daje indeks cytowań bibliograficznych Cytowania 
w  Bibliotekoznawstwie i  Informacji Naukowej CYTBIN. Por. np. A. Bajor: Recepcja publika‑
cji dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym piśmiennictwie bibliologicznym. Anali‑
za indeksu cytowań bibliograficznych CYTBIN (2000–2010). W: Biblioteka, Książka, Informacja, 
Internet 2014. Praca zbior. pod red. Z. Osińskiego, R. Malesy i  S.D. Kotuły. Lublin 2015, 
s. 109–122.

2 Według badań przeprowadzonych przez M. Skalską ‑Zlat, w  okresie powojennym (1945–
2000) ukazało się 89 publikacji (w  tym 22 monografie, syntezy, przyczynki i książki zbiorowe), 
odnotowanych na łamach „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”, które dotyczyły zagadnień teorii 
bibliografii. Stanowiło to 4,3% wszystkich prac z tego zakresu. Średnio rocznie ogłaszano zatem 
1,6 tekstu całkowicie lub częściowo poświęconego tej problematyce. M. Skalska ‑Zlat: Biblio‑
grafia w Polsce (1945–2000) w świetle badań bibliometrycznych. W: Piąta Ogólnokrajowa Narada 
Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. [Oprac. dyskusji D. Bilikiewicz‑
 ‑Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 76–77, 82–83; M. Skalska‑Zlat: Bibliografia z per‑
spektywy naukoznawstwa. W: Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Praca zbior. pod red. 
J. Woźniak ‑Kasperek i M. Ochmańskiego. Warszawa 2009, s. 28, 32.

3 Dotychczas rzadko podejmowano temat dziejów polskich podręczników i  pomocy dy‑
daktycznych z  zakresu bibliografii. Przeglądu poradników, podręczników oraz ważniejszych 
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etapach analizy dołączono do niego opracowania z zakresu historii bibliografii, 
by przedstawić zainteresowanie powojennych historiografów bibliografii przed‑
wojennymi koncepcjami teoretycznymi. Poszukując odpowiedzi na pytanie, 
czy polska myśl teoretyczna rozwijająca się w  latach 1918–1939 znalazła swoje 
odzwierciedlenie w  okresie późniejszym, zanalizowano cytaty, przypisy i  za‑
pożyczenia wypowiedzi teoretyków działających w  okresie międzywojennym. 
Wynikiem tego badania jest również chronologiczno ‑rzeczowe omówienie 
podręczników i  poradników do nauki teorii, historii i  metodyki bibliografii, 
opublikowanych po II wojnie światowej. Analiza będzie miała bowiem charakter 
chronologiczno ‑rzeczowej adnotacji.

Z  uwagi na brak stosownego instrumentu rejestrującego cytowania ogra‑
niczono badanie do tych materiałów, w  których spodziewano się uzyskać 
najbardziej miarodajne wyniki, wskazujące utrwalenie wpływu polskich 
przedwojennych dokonań z  zakresu teorii bibliografii po II wojnie światowej 
bądź polemizowanie z  nimi (pełen wykaz w  Bibliografii – Podręczniki, porad‑
niki, pomoce dydaktyczne, opracowania historyczno ‑metodyczne, wydane po 
1945 roku). Należy sobie jednak zdawać sprawę, że bliskie związki bibliografii 
z  bibliologią, a  w  szczególności z  dziejami książki i  drukarstwa, skutkują tym, 
iż prace np. Kazimierza Piekarskiego, jak Książka w  Polsce XV i  XVI wieku 
z  1932 roku4 były wielokrotnie przywoływane choćby przez reprezentującą 
tzw. szkołę Piekarskiego5, uczennicę inkunabulisty Alodię Kawecką ‑Gryczową 
czy przez Paulinę Buchwald ‑Pelcową. Ta ostatnia zauważyła nawet, że: „Na 
ukształtowanie się nowoczesnego rozumienia spraw książki, zwłaszcza dawnej, 
największy wpływ wywarł u  nas Kazimierz Piekarski, najwybitniejszy znawca 
okresu staropolskiego jej dziejów”6, który źródłem dociekań nad istotą książki 
i dziejami drukarstwa ustanowił sam dokument oraz zasady jego funkcjonowa‑ 

artykułów o  charakterze teoretycznym dokonał w  1983 roku A. Nowak na łamach „Przeg‑ 
lądu Bibliotecznego”, na tle rozważań poświęconych aktualnym problemom dydaktyki bi‑ 
bliograficznej w  Polsce. W  konkluzji słusznie stwierdził, że zanalizowane źródła, wydane do 
początku lat osiemdziesiątych, „zaniedbywały” problemy teorii bibliografii, „prawie żaden z za‑
prezentowanych podręczników nie uwzględnia wielu podstawowych informacji z  zakresu teo‑
rii bibliografii, a  te, które to czynią, dublują się nawzajem”. A. Nowak: Bibliografia. „Przegląd 
Biblioteczny” R. 51, z. 2–3 (1983), s. 219–232. Por. też B. Socha, E. Szewczyk: O nowy podręcz‑
nik do bibliografii. „Praktyka i  Teoria Informacji Naukowej i  Technicznej” T. 7, nr 4 (1999), 
s. 11–15.

4 K. Piekarski: Książka w  Polsce XV i  XVI wieku. W: Kultura staropolska. Kraków 1932, 
s. 352–384.

5 Por. A. Kawecka ‑Gryczowa: Badania nad dawną książką w Bibliotece Narodowej. „Rocz‑
nik Biblioteki Narodowej” R. 14 (1978), s. 35.

6 P. Buchwald ‑Pelcowa: Historia książki a historia literatury. Ewolucja poglądów. W: Daw‑
na książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki dru‑
karskiej w Polsce. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Kaweckiej ‑Gryczowej. Wrocław ; Warszawa ; 
Kraków ; Gdańsk 1975, s. 253.
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nia w społeczeństwie. Nie można też zapominać o innych zwolennikach metod  
stosowanych przez tego bibliologa i  bibliografa – Kazimierzu Budzyku i  Marii 
Cytowskiej7.

Kontynuatorzy przedwojennych odkryć typograficznych wynikających 
z  analiz druków założyli – za sprawą K. Piekarskiego – że jednym z  podsta‑
wowych elementów badawczych starych dokumentów są egzemplarze noszące 
ślady działalności wszystkich osób zaangażowanych w  ich powstanie, a  potem 
użytkowanie. Stąd też wpływ osiągnięć metodologicznych badacza widoczny 
był w  kolejnych tomach serii naukowej „Drukarze dawnej Polski od XV do 
XVIII wieku”, zapoczątkowanej w 1959 roku, a nawiązującej do przedwojennego 
cyklu Polonia Typographica Saeculi Sedecimi, wydawanego przez K. Piekar‑
skiego8. 

O  wpływie metod badawczych K. Piekarskiego, Mieczysława Rulikow‑
skiego, Kazimierza Dobrowolskiego, Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego i  Jana 
Muszkowskiego na powstanie teorii nowej dyscypliny – nauki o książce – pisali 
bibliolodzy, np. Helena Więckowska9, a  przede wszystkim Krzysztof Migoń. 
Badacz ten uznawał, że bibliografia jest pierwotną formą nauki o  książce, 
czemu dał wyraz m.in. w opracowaniach Z dziejów nauki o książce (Wrocław 
1979) oraz Nauka o  książce. Zarys problematyki (Wrocław ; Warszawa ; Kra‑
ków ; Gdańsk ; Łódź 1984). Z  uwagi na duży zakres problemów badawczych 
podejmowanych przez teoretyków bibliografii w  okresie międzywojennym 
cytowania ich publikacji pojawiły się też w pracach dotyczących szczegółowych 
działów bibliologii, np. w badaniach ruchu wydawniczego i księgarskiego. Ruch 
wydawniczy i  księgarski stanowiły bowiem elementy teorii nauki o  książce 
badaczy dwudziestolecia10. 

 7 K. Budzyk: Sowizrzał polski XVII w. W: Idem: Studia z zakresu bibliografii i księgoznaw‑
stwa. Warszawa 1948, s. 95–132; K. Budzyk: Bibliografia dzieł prawniczych Bartłomieja Groickiego –
wiek XVI. W: Idem: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 
1951, s. 123–197; K. Budzyk: Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w  Polsce. Wrocław 
1952; M. Cytowska: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961.

 8 Seria „Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku” nawiązuje również do dokonań 
badawczych L. Bernackiego.

 9 H. Więckowska: Bibliotekoznawstwo polskie. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwo‑
ju. „Przegląd Biblioteczny” R. 41, z. 3 (1973), s. 259–277.

10 Na przykład Metodologia bibliotekoznawstwa i  nauki o  informacji naukowej. Materiały 
z  sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i  Informacji Naukowej oraz 
Bibliotekę Główną UAM (17–18 XII 1974 r.). Red. nauk. S. Kubiak. Poznań 1976; Oblicza kultury 
książki. Prace i  studia z  bibliologii i  informacji naukowej. Komitet red. M. Komza, K. Migoń, 
M. Skalska ‑Zlat, A. Żbikowska ‑Migoń. Wrocław 2005; Bibliologia. Problemy badawcze nauk 
humanistycznych. Praca zbior. pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2007; Bibliologia i  informatolo‑
gia. Pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2011; Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgre‑
sje. Red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź ; Warszawa 2014.
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Powołań na teoretyków bibliografii nie brakuje również w  pracach biblio‑
tekoznawców – Bolesława Świderskiego11 i  Karola Głombiowskiego12, który 
początków nauki o  literaturze i  nauki o  książce upatrywał w  bibliografii13. 
Cytowania prac teoretycznych z zakresu bibliologii, w tym bibliografii, pojawiły 
się także w  materiałach na temat metodologii bibliotekoznawstwa, autorstwa 
np. Stanisława Kubiaka14 i Michała Hilchena15. Z kolei Wanda Pindlowa opisała 
początki kształtowania się metod statystycznych m.in. w  Polsce, na co wpływ 
miały poglądy M. Rulikowskiego i  J. Muszkowskiego, który podjął głębszą 
refleksję na temat badań ilościowych i ich znaczenia w bibliografii i bibliologii: 
„Należy mu również przypisać właściwą ocenę metod ilościowych, gdyż m.in. 
te ściślej sformalizowane metody przyniosły podniesienie bibliografii z pozycji 
służebnej do rangi dyscypliny”16. Zagadnienie wpływu bibliografii statystycznej 
analizował też Piotr Nowak, rozpatrujący jej rolę w  kontekście pozytywizmu 
i  neopozytywizmu, na podstawie m.in. tekstów M. Rulikowskiego i  J. Musz‑
kowskiego17.

Tak więc przedwojenna myśl teoretyczna była przywoływana przez po‑
wojennych bibliologów, bibliotekoznawców i  informatologów, którzy genezy 
uprawianych przez siebie obszarów nauki upatrywali w rozwoju bibliografii jako 
pierwszej postaci nauki o  książce. Nawiązywali do ważnych dla nauki tekstów 

11 B. Świderski: Bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo i  terminy pokrewne. Historia, zakres 
użycia, semantyka. Łódź 1981.

12 K. Głombiowski: Teoria i  metodologia nauki o  książce. Gdańsk 1985. Dociekając, czym 
jest nauka o książce, odwoływał się do teoretyków dwudziestolecia międzywojennego, takich jak 
K. Dobrowolski, J.S. Bystroń, M. Rulikowski, K. Piekarski, S. Vrtel ‑Wierczyński i J. Muszkowski 
(w przypadku tych dwóch ostatnich cytował publikacje już powojenne), oczywiście przywołując 
ich wypowiedzi poświęcone samej nauce o książce, a nie bibliografii. 

13 K. Głombiowski: Książka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław ; Warszawa ; Kra‑
ków ; Gdańsk 1980, s. 5. 

14 Dzieło S. Vrtela ‑Wierczyńskiego pt. Bibliografia. Jej istota, przedmiot i  początki (Lwów 
1923) było źródłem informacji na temat początków dyscypliny. S. Kubiak: Miejsce biblioteko‑
znawstwa i nauki o informacji naukowej w systemie nauk. W: Metodologia bibliotekoznawstwa…, 
s. 31–46.

15 M. Hilchen: Nauki pomocnicze bibliotekoznawstwa. W: Metodologia bibliotekoznaw‑
stwa…, s. 137–142.

16 W. Pindlowa: Informetria w nauce o informacji. Metody i problemy. Kraków 1994, s. 62.
17 Autor odwołał się do klasyków teorii dwudziestolecia: S. Vrtela ‑Wierczyńskiego (co praw‑

da, do pozycji powojennej, czyli Teorii bibliografii w zarysie z  1951 roku), J. Muszkowskiego (do 
Życia książki z 1936 i 1951 roku) oraz M. Rulikowskiego (do pracy Księgoznawstwo. Przeszłość oraz 
stan obecny wiedzy o książce i nowe w niej kierunki z  1935 roku). Podkreślił podobieństwo sta‑
nowisk teoretycznych badaczy oraz uznał, że na podstawie tych wypowiedzi trudno stwierdzić, 
czy traktowali bibliografię jako samodzielną dyscyplinę. Orzekł ponadto, iż „Nowym elemen‑
tem, który wyraźnie zbliżył bibliografię do »pozytywistycznego« uprawiania nauki, była liczba”. 
P. Nowak: Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesne‑
go paradygmatu badań księgoznawczych. W: Przestrzenie informacji. Pod red. W. Krzemińskiej
i P. Nowaka. Poznań 2002, s. 67–78.
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teoretycznych przedstawicieli dwudziestolecia, tworzących podwaliny wielu ga‑
łęzi wiedzy mających szanse rozwinąć się w pełni po II wojnie światowej. Warto 
zatem przeprowadzić pełniejsze badania wpływu dokonań K. Dobrowolskiego, 
Adama Łysakowskiego, J. Muszkowskiego, K. Piekarskiego, M. Rulikowskiego 
i  S. Vrtela ‑Wierczyńskiego na działy szczegółowe w  obrębie bibliologii i  infor‑
matologii, by kompleksowo ocenić ich wkład w rozwój tradycyjnych i nowoczes‑
nych dziedzin i metod badawczych.

6.2. Lata czterdzieste

W  latach czterdziestych XX wieku ogłoszono dwie prace poświęcone 
osiągnięciom bibliografii jako naukowego zaplecza badań książki. Były to: 
zbiór Studia z  zakresu bibliografii i  księgoznawstwa K. Budzyka (Warszawa 
1948) oraz Kurs bibliograficzny Ministerstwa Oświaty w dn. 21.XI–20.XII 1949 
w  W ‑wie ([Warszawa 1949]), pierwszy w  kraju podręcznik czy raczej zbiór 
konspektów do podręcznika bibliografii, który ukazał się w formie powielonej, 
a  podjęto w  nim problematykę teorii dyscypliny. Warto przyjrzeć się bliżej 
temu, jakimi kwestiami związanymi z bibliografią zainteresowano się w nowej 
rzeczywistości.

W  pracy K. Budzyka na uwagę zasługuje rozdział pt. Główne problemy 
i trudności bibliografii okresu staropolskiego, w którym autor zawarł przemyśle‑
nia na temat istoty bibliografii i  jej przedmiotu, czyli książek. Wyraźnie widać 
tu inspiracje poglądami jego mistrza – K. Piekarskiego. K. Budzyk potraktował 
bowiem książkę jak tekst; obiekt materialny, wynik pracy twórcy papieru, odle‑
wacza czcionek, rytownika, drukarza czy wydawcy; i wreszcie jako pojedynczy 
egzemplarz nabywany w księgarni, oddawany do introligatora czy wypożyczany 
w  bibliotece. Jego zdaniem te trzy podejścia rozwinęły się w  oddzielne dyscy‑
pliny: pierwsze w  historię piśmiennictwa (czy też naukę o  literaturze), a  dwa 
pozostałe w  księgoznawstwo. Nie wydzielił więc bibliografii jako nauki, ale 
uznał, że:

odpowiedni jej poziom znakomicie ułatwia badania naukowe. […] jej 
wartość i  olbrzymie dla nauki znaczenie polega na tym, że jest wstęp‑
nym, przygotowawczym etapem prac badawczych, których przedmiotem 
lub źródłem jest książka. Książka rozumiana jako tekst i  jako wytwór 
określonej gałęzi produkcji, który interesuje nie tylko w fazie powstawa‑
nia, ale też konsumpcji poprzez różnorodne stadia pośrednictwa18. 

18 K. Budzyk: Główne problemy i trudności bibliografii okresu staropolskiego. W: Idem: Stu‑
dia z zakresu…, s. 8.
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Choć K. Budzyk nie zacytował K. Piekarskiego19, to podobnie jak on twier‑
dził, że zadania bibliografii obejmują: ustalenie szeregu szczegółów niezbędnych 
do stworzenia formalnego opisu druków (pomagającego księgoznawcom w po‑
znaniu źródeł), ich wydań i  egzemplarzy (dzięki opisowi jednostki drukarsko‑
 ‑wydawniczej i  bibliotecznej), przybliżenie układu graficznego książek i  ich 
wyposażenia typograficznego oraz wyjaśnienie drogi do czytelników20. W publi‑
kacji tej nie zabrakło więc bezpośredniego przeniesienia ustaleń K. Piekarskiego 
do nauki okresu powojennego. K. Budzyka należy nazwać kontynuatorem teorii 
i  metodologii bibliografii okresu międzywojennego, zaproponowanej przez 
K. Piekarskiego, którą z powodzeniem zastosował we własnych pracach biblio‑
graficznych. Autor Studiów z zakresu bibliografii i księgoznawstwa, podobnie jak 
przedwojenny inkunabulista, potraktował bibliografię jako metodę badań, co 
prawda, użyteczną, ale odmówił jej miana dyscypliny nauki.

W  1949 roku zorganizowano specjalistyczny kurs dla bibliografów tech‑
ników, pracowników służb bibliograficznych, przygotowujących bibliografie 
ogólne i specjalne, który trwał od 21 listopada do 20 grudnia21. Na jego potrzeby 
przygotowane zostały konspekty zajęć w  postaci maszynopisu powielanego. 
Najogólniejsze wyszły spod pióra A. Łysakowskiego, który przedstawił konspekt 
pt. Bibliografia, przedmiot i zadania (na tle nauki o książce)22. Trudno określić, 
w jakim stopniu autor zainspirował się dokonaniami innych teoretyków okresu 
II Rzeczypospolitej, jednak zdefiniował bibliografię jako jedną z  części nauki 
o książce, umożliwiającą poznanie wydań indywidualnych i zespołowych. Okreś‑ 
lił ją też jako teorię i umiejętność spisywania książek oraz sam rejestr (podobnie 
jak Georg Schneider). 

Inny wykładowca, J. Muszkowski, przygotował konspekt zajęć pt. Historia 
bibliografii, akcentując w  nim dzieje spisów od starożytności, ale, jak wynika 
ze schematu, nie ujął w  nim bibliografii wieku XX. Pozostali prowadzący za‑
jęcia skupili się na bardziej szczegółowych kwestiach, istotnych dla słuchaczy 
pragnących podjąć prace bibliograficzne. Helena Hleb ‑Koszańska, omawiając 
specyfikę zawodu bibliografa w  konspekcie pt. Bibliograf, jego przygotowanie,
przedstawiła problem obrad sekcji bibliograficznych międzywojennych zjazdów 
bibliotekarzy. Natomiast Michał Ambros w konspekcie „Bibliografia Zawartości 

19 Odwołał się do niego K. Budzyk. K. Budzyk: O trwałe wartości w nauce (rozważania pokon‑
gresowe). W: Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich. Wrocław 1952. [Odbitka], s. 60.

20 Wydzielił jednostki badawcze: drukarską oraz wydawniczą (u  K.  Piekarskiego jednost‑
ka wydawnicza lub wydawniczo ‑typograficzna). Podobnie jak K. Piekarski, ale też L. Bernacki, 
K.  Badecki i  A. Birkenmajer, był zwolennikiem stosowania metody typograficznej do analizy 
druków, by bibliograf mógł ustalić adresy drukarskie i  daty wydania. Por. np. A.  Bajor: Prace 
bibliograficzne Kazimierza Budzyka. „Studia Bibliologiczne” T. 14 (2002), s. 54–70.

21 Szczegółowy program kursu wraz z liczbą godzin na s. 2–3 maszynopisu.
22 Podczas wykładu pt. „Organizacja bibliografii w  Polsce” A. Łysakowski podjął problem 

teorii bibliografii i dziedzin pokrewnych (prace badawcze i normalizacyjne, wydawnictwa), ale, 
jak można domniemywać, skupił się na współczesnych zagadnieniach.
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Czasopism” przypomniał treść międzywojennych referatów Mikołaja Dzikow‑
skiego, Tadeusza Sterzyńskiego, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego oraz uchwał zjazdów 
bibliofilów (1925) i bibliotekarzy (1928, 1929, 1936) poświęconych problematyce 
bibliografii zawartości periodyków. Oczywiście analiza tych konspektów nie 
pozwala w pełni odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wykładowcy wyko‑
rzystywali ustalenia nauki okresu międzywojnia, kogo cytowali i w jaki sposób 
odnosili się do zdobyczy teoretycznych swoich poprzedników, a nawet własnych, 
bo przecież wszyscy oni byli aktywnymi bibliografami praktykami okresu 
przedwojennego, a w większości także teoretykami. Z dużym prawdopodobień‑
stwem można jednak przyjąć, że podczas zajęć poświęconych teoretycznym 
aspektom dyscypliny nawiązywano do koncepcji międzywojennych. Świadczy 
o  tym choćby zalecana literatura dla kursantów, wśród której znalazły się – co 
oczywiste, zważywszy na czas organizacji zajęć – stosowne lektury, w tym Życie 
książki J. Muszkowskiego (Warszawa 1936; zajęcia z  morfologii książki); na 
przedmiotach stricte bibliograficznych wymieniono z kolei pracę Bibliografia. Jej 
istota, przedmiot i początki S. Vrtela ‑Wierczyńskiego (Lwów 1923) oraz artykuł 
M. Dzikowskiego Bibliografia zawartości czasopism, który ukazał się w „Przeglą‑
dzie Bibliotecznym” w 1929 roku.

Choć lata czterdzieste nie obfitowały w opracowania poświęcone teorii i me‑
todyce bibliografii (zwłaszcza w  publikacje naukowe i  podręcznikowe), to już 
wówczas zarysowały się kierunki rozwoju recepcji osiągnięć teorii lat 1918–1939 
w  powojennej rzeczywistości. Przyczynił się do tego K. Budzyk, a  w  kolejnym 
dziesięcioleciu Władysław Bieńkowski i Tadeusz Margul23. K. Budzyk w tekście 
pt. O  trwałe wartości w  nauce (rozważania pokongresowe) stwierdził dobitnie, 
że nauki humanistyczne są mało ścisłe, co mogło doprowadzić do wykorzy‑
stania ich w  sposób „niekontrolowany i  bezkarny” dla „egoistycznych celów 
klasy panującej”. Wiele dyscyplin zresztą, jego zdaniem, znajdowało się na 
przednaukowym etapie rozwoju. Stojąc na stanowisku traktowania wszystkich 
nauk na równi, bez formalnych podziałów na grupy, zaznaczył: „Dyscypliny, 
które w  społeczeństwie burżuazyjnym wypaczały istotny sens nauki i  spadały 
do rzędu nadbudowy, to oczywiście przede wszystkim nauki humanistyczne”24. 
Krytyka nauk humanistycznych sformułowana przez K. Budzyka dotyczyła tych 
elementów, które – w  jego mniemaniu – służyły interesom burżuazji, podczas 
gdy humanistyka powojennej rzeczywistości miała opierać się na założeniach 
doktryny marksizmu ‑leninizmu.

23 O  trudnościach związanych z  propagowaniem teorii okresu międzywojennego pisała 
M.  Korczyńska ‑Derkacz. M. Korczyńska ‑Derkacz: Państwowy Instytut Książki (1946–1949) 
i  jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław 2011, s. 264. 
Autorka zwróciła uwagę na zarzuty wobec bibliologów, formułowane od połowy 1949 roku, a osta‑
tecznie wyrażone przez W. Bieńkowskiego, T. Margula i  K. Budzyka. Ta sytuacja miała wpływ 
m.in. na decyzję dotyczącą likwidacji Państwowego Instytutu Książki w Łodzi w 1949 roku.

24 K. Budzyk: O trwałe wartości…, s. 49, 54–55.
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6.3. Krytyka przedwojennych systemów bibliologii i bibliografii 
w latach pięćdziesiątych

W  latach pięćdziesiątych nastąpił znaczny rozwój piśmiennictwa, w  tym 
piśmiennictwa teoretycznego, poświęconego bibliografii. Ukazały się wówczas 
podręczniki i  pomoce dla uczestników stacjonarnych lub korespondencyjnych 
kursów dotyczących zagadnień bibliograficznych, podręczniki bibliografii dla 
księgarzy i  literaturoznawców. Wydano też pierwszą powojenną historiografię 
bibliografii pióra Józefa Korpały oraz zorganizowano konferencje bibliogra‑
ficzne, po których pozostały drukowane materiały. Ten okres – jak zaznaczono – 
wpłynął jednak negatywnie na możliwości recepcji teorii bibliografii okresu 
międzywojennego.

Pierwszym dziełem opublikowanym w omawianym czasie była Teoria biblio‑
grafii w zarysie teoretyka bibliografii S. Vrtela ‑Wierczyńskiego (Wrocław 1951). 
Pracę nad nim rozpoczął podczas okupacji niemieckiej, w  latach 1941–1944, 
a  uzupełnił w  latach 1945–194625. Zarysowana we wstępie, w  sporządzonym 
przez autora stanie badań koncepcja tego „studium źródłowego”26 bliższa była 
ukazaniu teorii i pola badawczego bibliologii niż tytułowej bibliografii. Z uwagi 
na fakt utrzymania bibliografii załącznikowej na poziomie publikacji wydanych 
do roku 193927 (z wyjątkami) oczywiste było wielokrotne cytowanie przez autora 
tak istotnych opracowań i źródeł, jak Handbuch der Bibliographie G. Schneidera 
(2 unveränd Aufl., Leipzig 1924) czy Bibliografia i bibliologia. Pojęcie, przedmiot, 
rozwój Ladislava Jana Živnego (Warszawa ; Wilno 1936). Przywołane zostały 
ponadto ważne polskie pozycje o  charakterze porządkującym terminologię 
elementów składających się na dyscyplinę nauki o książce28 – na ich podstawie 
S. Vrtel ‑Wierczyński omówił kształtowanie się teorii we Francji, Niemczech, 
Rosji i w Polsce wieku XIX, a w rozdziale pt. Bibliografia – jej istota, przedmiot 
i  rodzaje wskazał funkcje inwentaryzacyjne i  dokumentacyjne bibliografii29. 

25 Były to dwa ostatnie rozdziały, zasadnicze dla teorii bibliografii, poświęcone istocie biblio‑
grafii i bibliografii jako nauce.

26 Była to jedna z  części zaplanowanej trylogii, oprócz metodyki i  historii bibliografii. 
S. Vrtel ‑Wierczyński: Teoria bibliografii w zarysie. Wrocław 1951, s. X.

27 W  bibliografii przedmiotu można odnaleźć pozycje takich teoretyków, jak S. Burhardt, 
J. Muszkowski, S. Ptaszycki, S. Rygiel, T. Sterzyński. Autor cytował również własne prace.

28 Między innymi: artykuł Z. Mocarskiego Definicje bibliografii, bibliologii i  bibliognozji 
J.J.  Rive’a  oraz J. Muszkowskiego Katedra bibliografii w  Szkole Głównej Warszawskiej. Referat 
wygłoszony na posiedzeniu Związku Bibliotekarzy Polskich w  dniu 17 lutego 1918 r. (Warszawa  ; 
Lwów 1918) i  M. Rulikowskiego Zakres i  zadania księgoznawstwa. Wykład wstępny wygłoszony 
d.  4. X. 1916. na Wydziale Humanistycznym Wyższych Kursów Naukowych w  Warszawie (War‑
szawa ; Lwów 1916).

29 Do przypisu włączył m.in. teksty Życie książki J. Muszkowskiego oraz Zadania bibliogra‑
fii polskiej XVI stulecia K. Piekarskiego – oba z  1936 roku. Publikacje te, podobnie jak prace 
J.S.  Bystronia i  M. Rulikowskiego, wymieniał w  przypisach w  tym rozdziale wielokrotnie. Na  
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Przedmiotem odrębnych analiz w  rozdziale zatytułowanym Teoria tradycyjna 
i  dążności nowoczesne stało się dzieło M. Rulikowskiego pt. Zakres i  zadania 
księgoznawstwa. Wykład wstępny wygłoszony d. 4. X. 1916. na Wydziale Huma‑
nistycznym Wyższych Kursów Naukowych w Warszawie (Warszawa ; Lwów 1916). 
S. Vrtel ‑Wierczyński nakreślił w  nim zarys kształtowania się teorii dyscypliny 
od wystąpienia Friedricha Adolfa Eberta do dwudziestolecia międzywojennego. 
U M. Rulikowskiego docenił dążenie do rozdzielenia i wyraźnego zdefiniowania 
bibliologii i bibliografii oraz przypisania im funkcji społecznych (tak jak biblio‑
tekarstwu). Odwołał się także do dokonań socjologa Jana Stanisława Bystronia 
i jego pracy pt. Człowiek i książka (Warszawa ; Lublin ; Łódź 1916 oraz Warszawa 
1935), ale jedynie w kontekście rozważań nad pojęciem książki. 

Pełniejszy obraz polskiej teorii bibliografii dwudziestolecia międzywojen‑
nego przedstawił w  rozdziale piątym, zatytułowanym O  istotę książki i  nauki 
o  książce  – bibliologia i  księgoznawstwo: problematyka i  klasyfikacja. Swe roz‑
ważania oparł na wybranych reprezentatywnych tekstach, w  których zostały 
zaakcentowane socjologiczne aspekty ogólnej nauki o  książce30. S.  Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego interesowały przede wszystkim poglądy przedwojennych 
teoretyków na temat istoty książki i  jej funkcji oraz stworzone przez nich 
schematy bibliologii, które zanalizował. Pozytywnie ocenił wyznaczone przez 
M. Rulikowskiego miejsce i  podział bibliografii na rodzaje, z  dokonań K. Do‑
browolskiego za rzecz niezwykle istotną uznał to, że bibliografia systematyczna 
wkroczyła w dziedzinę badania treści. Polemizował natomiast z K. Piekarskim 
stojącym na stanowisku, iż bibliografia nie jest samodzielną nauką. Przywołał 
też teorię opisu bibliograficznego tego ostatniego teoretyka, uwzględniającą 
orientacyjną znajomość treści książki. 

Prowadzone w  początkach lat pięćdziesiątych dyskusje i  polemiki wokół 
związków bibliografii z treścią dokumentów31 sprawiły, że S. Vrtel ‑Wierczyński, 

K. Piekarskiego powoływał się, pisząc o przedmiocie opisu bibliograficznego, a na J. Muszkow‑
skiego i M. Rulikowskiego, gdy objaśniał rodzaje bibliografii.

30 Na przykład Księgoznawstwo. Przeszłość oraz stan obecny wiedzy o książce i nowe w niej 
kierunki M. Rulikowskiego z  1935, Zadania bibliografii polskiej XVI stulecia K. Piekarskiego 
z  1936, Zagadnienie nauki o  książce K. Dobrowolskiego z  1936 i  Życie książki J. Muszkowskie‑
go z 1936 roku. Jeśli idzie o charakterystykę dokonań J. Muszkowskiego, to zostały one jedynie 
zasygnalizowane – S. Vrtel ‑Wierczyński wskazał stosunek teoretyka do bibliologii oraz do bi‑
bliografii jako dziedziny badającej książkę będącą zjawiskiem społecznym, podzielając poglądy 
dotyczące powiązania jej z socjologią.

31 Na przykład G. Fonotow: O bolszewicką partyjność i związek z praktyką w pracach teo‑
retycznych nad bibliografią. „Przegląd Biblioteczny” R. 19, z. 1–2 (1951), s. 1–11. Tekst ten zawiera 
krytykę artykułu I.G. Markowa z 1948 roku na temat przedmiotu i metody bibliografii, zamiesz‑
czonego w  zeszycie pt. „Trudy Moskovskogo Gos. Bibliotečnogo Institutu im. V.M. Molotova” 
(vyp. 4, s. 101–134). G.P. Fonotow napisał wówczas: „nie można mówić o istnieniu jakiejś biblio‑
grafii »w ogólności«, nie można w jednym pojęciu ujmować naszej bibliografii radzieckiej i rów‑
nocześnie bibliografii burżuazyjnej, która jest narzędziem propagandy ideologii reakcyjnej oraz 
środkiem zaciemniania świadomości klasowej mas” (s. 2; tych samych argumentów użył później 
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prezentując sylwetki teoretyków bibliografii, krótko skomentował ich stosunek 
do tych relacji, co najlepiej widać w rozdziale pt. Książka i jej teoria, w którym 
m.in. poszukiwał odpowiedzi na pytanie o podejście teoretyków bibliografii do 
zawartości dokumentu. 

Obrony poglądów teoretyków dwudziestolecia międzywojennego S.  Vrtel‑ 
‑Wierczyński podjął się w związku z opinią wygłoszoną przez W. Bieńkowskiego, 
ówczesnego dyrektora Biblioteki Narodowej w  Warszawie, na temat bezwartoś‑
ciowości bibliologii w  kontekście jej stosunku do treści dokumentów. W.  Bień‑
kowski wystąpił z krytyką, którą można wiązać z treściami referatów i rezolucji 
znamiennej dla rozwoju bibliotekarstwa i  bibliografii krynickiej konferencji 
kadry kierowniczej bibliotek naukowych (3–15 lutego 1951 roku32). Celem tego 
spotkania było zaznajomienie przedstawicieli świata książki z  zagadnieniem 
łączenia teorii, czyli ideologii marksistowskiej, z  praktyką zawodową33. Wanda 
Michalska przedstawiła wówczas m.in. problem formalizmu w bibliografii, który

wyraża się brakiem celowości politycznej, niedostatecznym przemyśle‑
niem tematu, opracowaniami podjętymi bez ustalenia poprzednio kate‑
gorii czytelnika i  środowiska, brakiem odpowiedniej adnotacji i  oceny 
krytycznej, gromadzeniem niepotrzebnej, przestarzałej literatury, bra‑
kiem jasnej zasady układu materiału, a więc w ogólności naruszaniem 
zasady ideowo ‑politycznego i naukowego doboru literatury34.

Temat formalizmu w  bibliografii podjął W. Bieńkowski w  opublikowanej 
dwa lata później broszurze O  pseudo ‑nauce bibliologii i  o  najpilniejszych zada‑
niach bibliografii (Warszawa 1953)35, której celem było zanegowanie poglądów 

W. Bieńkowski w stosunku do polskiej teorii bibliologii i bibliografii dwudziestolecia międzywo‑
jennego). I.G. Markow w swym artykule odwoływał się m.in. do teoretyków francuskich, ponad‑
to do P. Otleta i A.M. Łowiagina, których poglądy należało – zdaniem G.P. Fonotowa – poddać 
krytycznemu osądowi i  wykorzystać osiągnięcia rewolucyjnych demokratów i  postępowych bi‑
bliografów. G.P. Fonotow określił księgoznawstwo jako pseudonaukę, a za najważniejszą sprawę 
uznał zreorganizowanie bibliotekoznawstwa i bibliografii, które miały służyć potrzebom społe‑
czeństwa marksistowskiego.

32 Konferencja ta została zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Bibliotek oraz Departa‑
ment Nauki Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki. Jej program ogłoszono w „Przeglądzie Biblio‑
tecznym”, w zeszycie 1–2 z 1951 roku, a w zeszycie 3–4 zamieszczono Pamiętnik Konferencji Kry‑
nickiej 3–15 lutego 1951. Por. też J. Sadowska: Bibliografia i polityka w Polsce w latach 1946–1990. 
W: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. 
Zbiór studiów pod red. D. Degen i J. Gzelli. Toruń 2010, s. 256–261. 

33 Dlatego zanim wystąpili przedstawiciele środowisk bibliotekarzy i  dokumentalistów, głos 
zabrał m.in. teoretyk polskiego socjalizmu, J. Hochfeld, i historyk myśli ekonomicznej, S. Żura‑
wicki.

34 W. Michalska: Organizacja bibliotek w  Związku Radzieckim. „Przegląd Biblioteczny” 
R. 19, z. 3–4 (1951), s. 208.

35 Tekst ten został wygłoszony na zebraniu Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy i Ar‑
chiwistów Polskich, w ramach prac przygotowawczych na I Kongres Nauki Polskiej w 1951 roku. 
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A. Łysakowskiego36, J. Muszkowskiego i  S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. Nawiązanie 
do osiągnięć radzieckiej nauki, której przedstawiciele w nauce epoki przedrewo‑
lucyjnej doszukiwali się wielu „burżuazyjnych przesądów, idealistycznych wypa‑
czeń i zafałszowań naszego obrazu przyrodniczej i społecznej rzeczywistości”37, 
pozwoliło autorowi rozpocząć działania skierowane przeciwko konkretnym 
poglądom, niezgodnym – jego zdaniem – z panującą wówczas ideologią. Uznał, 
że jest to najpilniejsza potrzeba w  obszarze nauk humanistycznych. Wyraził 
przekonanie – skądinąd słuszne – iż nauka teoretyczna nie może tracić łącz‑
ności z  praktyką, tyle że praktyka ta miała służyć jedynie życiu partii i  klasy 
robotniczej. Tym sposobem zajął się problemem bibliologii, gdyż była ona po‑
wiązana z dwoma bardzo istotnymi zagadnieniami praktycznymi – bibliografią 
i bibliotekarstwem. 

Wyrażona przez W. Bieńkowskiego krytyka dotyczyła przedmiotu bibliologii, 
czyli książki jako takiej, w tym jej treści38. W związku z tym najostrzej spośród 
polskich bibliologów ocenił M. Rulikowskiego, którego nazwał konsekwentnym 
formalistą, uznającym bez oporów, że bibliologia nie zajmuje się treścią książki. 
W. Bieńkowski wysnuł wniosek, iż w myśl poglądów tego teoretyka przedmio‑
tem badań bibliologii jest książka pozbawiona treści39. Takie podejście uznał 

J. Sadowska: Marksistowskie poglądy Władysława Bieńkowskiego w  teorii i  praktyce bibliotecz‑
nej. W: Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. [Kom. red. 
B. Bieńkowska, M. Kocójowa, M. Komza, K. Maleczyńska, Z. Nowak, M. Skalska ‑Zlat]. 
Wrocław 2010, s. 341.

36 W. Bieńkowski zatrudnił A. Łysakowskiego w  Instytucie Bibliograficznym po zlikwido‑
waniu Państwowego Instytutu Książki. Zdaniem J. Sadowskiej cenił go, o czym świadczy choćby 
fakt, iż po jego śmierci we wrześniu 1952 roku wystąpił z propozycją opublikowania materiałów 
poświęconych działalności naukowej bibliologa. Nie ingerował także w teksty A. Łysakowskiego, 
np. w anonimowo ogłoszoną Polską służbę bibliograficzno ‑dokumentacyjną („Biuletyn Instytutu 
Bibliograficznego” 1950, nr 1), Określenie bibliografii („Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” T. 3, 
nr 2 (1950), s. 15–43; por. także Określenie bibliografii. Warszawa 1995. [Odbitka]) oraz w  wy‑
dany pośmiertnie, po dokończeniu pracy przez M. Dembowską, artykuł pt. Zagadnienie treści 
i  wartości książki w  bibliografii („Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” 1953, nr 9, s. 197–233). 
W tych tekstach A. Łysakowski dał się poznać jako zwolennik oceny treści książki na podstawie 
kryteriów treściowych, a nie – jak przekonywał W. Bieńkowski – ideologicznych. J. Sadowska: 
Marksistowskie poglądy Władysława Bieńkowskiego…, s. 343–344. 

37 W. Bieńkowski: O pseudo ‑nauce bibliologii i o najpilniejszych zadaniach bibliografii. War‑
szawa 1953, s. 5.

38 W. Bieńkowski dokonał krytycznej oceny „kodyfikatora bibliologii”, czyli P. Otleta, roz‑
szerzającego pojęcie książki na wszelkiego rodzaju dokumenty, co spowodowało „wypłynięcie” 
bibliologii na „nieograniczone wody”; spore zastrzeżenia wzbudził też schemat klasyfikacyjny 
bibliologii L.J. Živnego, a  zwłaszcza podporządkowanie bibliotekarstwa „zagadkowej nauce” 
o  zbiorach idealnych i  potraktowanie go na równi z  introligatorstwem. Miejsce bibliografii 
w schemacie L.J. Živnego W. Bieńkowski zakwestionował ze względu na to, iż została ustawiona 
na tym samym poziomie podziału co drukarstwo i liternictwo.

39 M. Rulikowski był pod tym względem dość radykalny. Jego pogląd został jednak opacznie 
przedstawiony przez W. Bieńkowskiego. Przedwojennego teoretyka interesowała bowiem książka 
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za błędne, wręcz absurdalne, zwłaszcza że M. Rulikowski włączył do swego 
schematu bibliologii bibliosocjologię i bibliopedagogikę. Zdaniem powojennego 
badacza:

Trzeba wykazać – a nie wszyscy jeszcze to dostatecznie rozumieją, – iż 
całe grupy kulturalnych badaczy i działaczy okresu międzywojennego, 
otoczone często nimbem rzekomej „postępowości”, uprawiały w swoich 
„socjologiach”, „psychologiach”, „pedagogikach” czytelnictwa i  książ‑
ki  – wrogą i  na wskroś reakcyjną propagandę, skierowaną mniej czy 
więcej jawnie przeciwko rewolucyjnej książce, rewolucyjnej ideologii40. 

Negatywnie ocenił powojenne dokonania S. Vrtela ‑Wierczyńskiego41, nieco 
łagodniej potraktował jedynie Określenie bibliografii A. Łysakowskiego, wydane 
w 1950 roku, dostrzegając w  tym tekście dążenie autora do podkreślenia rangi 
analizy treści w bibliologii, choć sądy i opinie nauka ta miała przejmować z in‑
nych dyscyplin42. Skrytykował też współczesne dokonania J. Muszkowskiego na 
gruncie czytelnictwa i socjologii książki. 

Autor O  pseudo ‑nauce bibliologii i  o  najpilniejszych zadaniach bibliografii, 
dowodząc swojej znakomitej znajomości pism teoretycznych, docenił natomiast 

jako obiekt materialny, co nie oznacza, że pozbawiony treści. Bibliolog miał zajmować się analizą 
formy drukarskiej, ale też tekstem i sposobem jego wyrażenia. Treść miała pozostawać w sferze 
badań specjalistów. Jeszcze dziś pisze się o tej „szczególnej propozycji metodologicznej”, prowa‑
dzącej do stwierdzenia, iż najmniej istotnym elementem książki jest jej treść. Por. np. J. Sandec‑
ki: Stefan Vrtel ‑Wierczyński. W kręgu bibliografii i bibliotekarstwa. Warszawa 2007, s. 125.

40 W. Bieńkowski: O pseudo ‑nauce…, s. 15.
41 Teoria bibliografii w zarysie została negatywnie oceniona z powodu mylącego tytułu (z tym 

akurat należy się zgodzić), braku krytycyzmu wobec zaprezentowanych poglądów bibliologów 
(ale to, zdaniem W. Bieńkowskiego, dawało możliwość zorientowania się w koncepcjach biblio‑
logicznych i  stanowiło pomoc „w  ich zdemaskowaniu”). Zarzucił S. Vrtelowi ‑Wierczyńskiemu 
eklektyzm, szerokie potraktowanie bibliologii wzorem G.É. Peignota i  P. Otleta, nieuzasadnio‑
ne włączenie do zbioru nauk pomocniczych wielu dyscyplin i  działów wiedzy czy wreszcie za‑
sadniczy w wywodach autora – „lęk przed merytoryczną oceną, przed wartościowaniem” treści 
książek, co, jak twierdził, było typowe „dla postawy burżuazyjnej nauki”, a co uważał za waru‑
nek naukowego obiektywizmu. Niepochlebnie ocenił też powołanie się S. Vrtela ‑Wierczyńskiego 
na badaczy radzieckich – A.M. Łowiagina, M.M. Kufajewa, M.I. Szczełkunowa, M.M. Somowa 
i A.G. Fomina – którzy nie reprezentowali „stanowiska naukowego – marksistowskiego”. Ich po‑
glądy nie były według niego reprezentatywne dla nauki radzieckiej. Także wypowiedzi S. Vrtela‑
 ‑Wierczyńskiego dotyczące samej bibliografii, traktowanej jako źródłoznawstwo bibliologii i  je‑
den z  filarów nauki o  książce, spotkały się ze sprzeciwem krytyka. Co prawda, zaakceptował 
źródłoznawczą rolę bibliografii, ale drążąc ideologicznie wypowiedź teoretyka, zarzucił mu nie‑
świadomość tego, czemu to źródłoznawstwo miało służyć. 

42 W. Bieńkowski stwierdził, że poglądy A. Łysakowskiego są w  zasadzie zbieżne z  ustale‑
niami S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, a  nawet M. Rulikowskiego. Za nielogiczne, niekonsekwentne 
i  pełne sprzeczności uznał elementy teorii A.  Łysakowskiego odnoszące się do badania treści 
bez wnikania przez bibliologa czy bibliografa w zawartość. To stanowiło dla W. Bieńkowskiego 
słabość rozważań.
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poglądy Joachima Lelewela, który nie rozpatrywał bibliologii/bibliografii jako 
nauki, Karola Estreichera, wskazującego rolę badań wartości dzieła, oraz K. Pie‑
karskiego, który twierdził, że bibliografia nie jest samodzielną nauką, a jedynie 
wstępnym etapem prac badawczych, oraz określił związki bibliografii z  innymi 
obszarami wiedzy – wyznaczającymi jej cele. 

Podejmowane w przeszłości naukowe spory i  próby ustalenia stosownej 
terminologii oceniono w latach pięćdziesiątych następująco:

o  czynnej roli bibliografii mającej mobilizować książki, o  jej roli wy‑
chowawczej, o jej możliwościach i obowiązku przyczyniania się do pod‑ 
noszenia zdolności społeczeństwa w dziedzinie gospodarczej, do wzmo‑
żenia produkcji, a  przez to dobrobytu ogólnego, o  tych postulatach 
i  cechach bibliografii wyprowadzonej z  podstawowych zasad socjali‑
zmu – w tych czasach jeszcze nikt nie myśli. Toczy się natomiast niepro‑
duktywne roztrząsania nad oderwanymi od praktyki i  potrzeb życio‑
wych pytaniami o istocie bibliografii i jej stosunku do wiedzy o książce 
czy do bibliologii, ciągnące się od XVII wieku […]. Na praktykę, na pub‑
likowane jednocześnie z  tymi rozprawami bibliografie wpływu to nie 
miało. Ani na rozwój bibliografii43. 

Po wystąpieniach W. Bieńkowskiego i autorów przytoczonego cytatu – Józefa 
Grycza i  Emilii Kurdybachy – w  przygotowywanych w  latach pięćdziesiątych 
i  sześćdziesiątych podręcznikach i  poradnikach dla bibliografów i  studentów 
bibliotekoznawstwa akcentowano przede wszystkim utylitarny charakter dzie‑
dziny, podając w opracowaniach konkretne wskazówki metodyczne, z pominię‑
ciem rozważań teoretycznych. Z  pewnością W. Bieńkowski44, a  za nim biorący 
udział w dyskusji na temat miejsca i wartości bibliologii i bibliografii T. Margul45, 

43 J. Grycz, E. Kurdybacha: Bibliografia w teorii i praktyce oraz wykaz ważniejszych biblio‑
grafii i dzieł pomocniczych. Warszawa 1953, s. 36.

44 Zdaniem J. Sadowskiej „Tekst Bieńkowskiego, będący polemiką z  dotychczasowymi po‑
glądami na bibliologię, odwoływał się do wzorców radzieckich i miał pełnić rolę wytycznych do 
badań bibliologicznych i działań bibliograficznych w Polsce. Negując bibliologię jako naukę, au‑
tor zanegował także naukowy charakter bibliografii, była ona bowiem jej częścią”. J. Sadowska: 
Marksistowskie poglądy Władysława Bieńkowskiego…, s. 341–342.

45 T. Margul zgodził się z W. Bieńkowskim w kwestii uznania, że bibliologia miała charakter 
wsteczny, „gdyż nawet mimo woli owo kontemplowanie książki jako takiej odrywało wzrok bi‑
bliotekarzy od tego, co się dzieje w bibliotekach i obok bibliotek, i przesłaniało bibliologom sens 
postępu społecznego”. Jeszcze ostrzej ocenił teoretyków okresu międzywojennego i powojennego: 
„Tu na naszym gruncie spotkały się wszystkie trzy zasadnicze kierunki bibliologiczne, wszystkie 
trzy pańsko ‑pogardliwe dla rzemieślniczej strony zawodu – są to: bibliologia encyklopedyczna 
typu peignotowskiego, reprezentowana przez swego epigona Stefana Vrtela ‑Wierczyńskiego, bi‑
bliologia socjologizująca z  Janem Muszkowskim na czele i  bibliologia bibliograficzna ze swym 
rzecznikiem w osobie Adama Łysakowskiego”. S. Vrtelowi ‑Wierczyńskiemu zarzucił m.in. „im‑
perializm na rzecz bibliologii” i  „zobojętnienie na pracę bibliotekarską”, anachroniczny pogląd 
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odwołując się do radzieckich przykładów46, nadali kształt recepcji przedwojennej 
teorii bibliografii. 

Po tych wystąpieniach niemal przestano odwoływać się do ustaleń i  uza‑
sadnień międzywojennej nauki47 w  podręcznikach i  poradnikach bibliografii, 
których w  latach pięćdziesiątych, jak wspomniano, było wiele48. Nazwiska teo‑

na naukę o  książce, reprezentujący i  ugruntowujący opinie z  XIX wieku. J. Muszkowskiemu 
przypisał oderwanie „od ludzi, krajów i  idei” w procesie ukazania drogi „pewnego wyizolowa‑
nego zjawiska społecznego, jakim jest narzędzie przekazywania myśli – książka”. Za najciekaw‑
szą teorię T. Margul uznał poglądy wyrażone przez A. Łysakowskiego w  1950 roku, ale i  jego 
posądził o  „sztuczną próbę unaukowienia wiedzy bibliotekarskiej w  postaci charakteryzacji na 
czystą naukę humanistyczną, równorzędną wobec historii politycznej, sztuki, literatury, języków, 
obyczajów czy folkloru”. Dwie ostatnie koncepcje nazwał „gabinetowymi” i  „bez praktycznego 
zastosowania”. T. Margul: Z obłoków bibliologii na ziemię bibliotekoznawstwa. (Artykuł dysku‑
syjny). „Przegląd Biblioteczny” R. 21, z. 4 (1953), s. 344–346, 349–351.

46 Na pochwałę zasługiwali jedynie ci teoretycy i twórcy bibliografii, dla których bibliogra‑
fia miała być narzędziem ułatwiającym czytelnikom dobór literatury „zgodnie z wymaganiami 
racjonalnego udostępnienia piśmiennictwa”. Wymienić tu należy W.G. Anastasiewicza, W.S. So‑
pikowa i M.Ł. Michajłowa, traktujących bibliografię jako instrument pomagający w wyborze lek‑
tury. Por. J. Grycz, E. Kurdybacha: Bibliografia w teorii… Tych samych teoretyków wymienił 
w  1959 roku E. Kossuth, autor Podstawowych wiadomości z  bibliografii (Warszawa 1959), które 
opublikowano dla uczestników Kursu dla Pracowników Fachowych Bibliotek Zakładowych. 

47 F. Szymiczek, autor pracy Stan i  potrzeby bibliografii śląskiej, za właściwych prekurso‑
rów bibliografii socjalistycznej uznał jedynie tych, którzy akcentowali konieczność analizy treści. 
Zgadzał się z  poglądem, że bibliografię należy uznawać za wstępny, przygotowawczy etap prac 
badawczych, a nie za samodzielną dyscyplinę naukową. W postulatach rozwoju bibliografii, wy‑
rażonych przez F. Szymiczka, widać nawiązanie do tez W. Bieńkowskiego. F. Szymiczek: Stan 
i potrzeby bibliografii śląskiej. W: Pierwsza Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliote‑
koznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław 20–21.XI.1953. Referaty i dyskusja. 
Red. A. Knot. Wrocław 1956, s. 11.

48 Odniesień do teorii dwudziestolecia międzywojennego zabrakło w  pracy K. Świerkow‑
skiego, który w  ramach serii „Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski” Związku Bibliotekarzy 
i  Archiwistów Polskich wydał Zarys wiadomości z  bibliografii i  pracy informacyjnej w  bibliote‑
ce (Warszawa 1953). Określił bibliografię jako umiejętność sporządzania opisów ujawniających 
formę materialną i zawartość druków. Nie utożsamiał jej z nauką. W roku 1954 E. Kurdybacha 
opublikowała zarys pt. Bibliografia (E. Kurdybacha: Bibliografia. Warszawa 1954; wyd. 2. War‑
szawa 1961; wyd. 3 przejrz. i uzup. Warszawa 1966; wyd. 4 zm. i uzup. przy współudz. A. Janik 
Warszawa 1970; wyd. 5 zm. i uzup. Warszawa 1975) dla Państwowego Zaocznego Kursu Biblio‑
tekarskiego (kolejne wydania ogłoszono w ramach Kursu dla Pracowników Bibliotek Powszech‑
nych Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy). Przedstawiając 
rozwój bibliografii w  XIX wieku, jako pierwszego teoretyka bibliografii wskazała J. Lelewela. 
Dziejom teorii bibliografii nie poświęciła wiele uwagi, choć przypomniała główne zadania bi‑
bliografii dwudziestolecia międzywojennego, o których mówiono podczas zjazdów bibliotekarzy. 
Krytycznie oceniła dokonania bibliografii II Rzeczypospolitej, stwierdzając nie bez racji, że nie 
rozwijała się ona „planowo i  równomiernie”. W  latach pięćdziesiątych przygotowano dwa pod‑
ręczniki dla księgarzy. W 1954 roku M. Jagła w ramach serii „Biblioteka Szkolenia Księgarskie‑
go” opracował Zarys bibliografii księgarskiej (Warszawa 1954), w którym odwołał się do dokonań 
księgarstwa radzieckiego. Przedstawił w nim zagadnienia teoretyczne, jednak nie nawiązał do 
polskich osiągnięć dwudziestolecia. Z  kolei w  1956 roku w  ramach serii „Materiały Szkolenia 
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retyków dwudziestolecia międzywojennego niejednokrotnie były w nich jedynie 
wymieniane, ale ich poglądów nie ujawniano49. Jeśli już pojawiały się odniesie‑
nia, to zazwyczaj w formie krytyki50, jak np. w pracach z zakresu historiografii 
bibliografii: Zarys dziejów bibliografii w  Polsce J. Korpały (Wrocław 1953)51, 
Materiały do kursu bibliografii Marty Burbianki52, Zarys historii bibliografii do 
1939 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) E. Kurdybachy (Warszawa 
1960). II Rzeczypospolita i  dokonania tego okresu, zwłaszcza organizacyjne, 
były oceniane negatywnie53. 

Księgarskiego” F. Czarnecki ogłosił Bibliografię księgarską. Poradnik metodyczny dla semestru I, 
II, III i  IV Zaocznego Technikum Księgarskiego (Poznań 1956). Także w  treści tego podręcznika 
widoczne były wpływy bibliografii radzieckiej. Z  uwagi na jego cel – pomoc w  doborze lektur 
do poszczególnych lekcji i  orientacja w  materiale nauczanym w  technikum księgarskim – nie 
było potrzeby ani możliwości prezentowania zagadnień teorii bibliografii w  ujęciu historycz‑
nym. W latach sześćdziesiątych rozważań teoretycznych uwzględniających dorobek bibliografów 
z dwudziestolecia międzywojennego nie podjęto ani w popularnonaukowym zarysie bibliografii 
J. Korpały, pt. O bibliografiach dla wszystkich. Poradnik, informator (Warszawa 1964), ani w po‑
radniku F. Czarneckiego i A. Sójki pt. Metodyka bibliografii księgarskiej (Poznań 1966).

49 Na przykład M. Burbianka w pierwszej części trylogii zatytułowanej Materiały do kursu 
bibliografii (Wrocław 1956) zarysowała dzieje teorii bibliografii. Choć wskazała, że w okresie mię‑
dzywojennym toczyły się debaty na temat bibliografii i  bibliologii, wymieniła jedynie J. Musz‑
kowskiego, M. Rulikowskiego i S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, podkreślając rangę teorii G. Schneide‑
ra, który właściwie określił zadania bibliografii. W części trzeciej, historycznej, nie wspomniała 
nawet o S. Vrtelu ‑Wierczyńskim. Przywołała jedynie jego dokonania powojenne, stwierdzając, że 
w Teorii bibliografii w zarysie jest za dużo „teoretyzowania, a za mało teorii nowocześnie pojętej”. 
Materiały do kursu bibliografii. Cz. 3. Oprac. M. Burbianka. Wrocław 1958, s. 132. W 1957 roku 
ukazał się poradnik bibliograficzny J. Starnawskiego pt. Warsztat bibliograficzny historyka lite‑
ratury polskiej (Warszawa 1957). Aktualizowane wydania tego opracowania były ogłaszane przez 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe w 1971 roku (wyd. 2, Warszawa 1971), 1982 i 1983 (wyd. 3 zm., 
Warszawa 1982 i  1983) oraz w  2012 roku (wyd. 4, Warszawa 2012). Mimo odrębnego rozdzia‑
łu pt. Teoria bibliografii w zarysie wymienieni w nim zostali jedynie L. Bernacki, K. Piekarski, 
S. Vrtel ‑Wierczyński i W. Hahn. Teoretycy ci – zdaniem J. Starnawskiego – ugruntowali symbio‑
zę bibliografii i historii literatury pięknej.

50 Jak w opracowaniu J. Grycza i E. Kurdybachy pt. Bibliografia w teorii i praktyce oraz wykaz 
ważniejszych bibliografii i dzieł pomocniczych (Warszawa 1953), przygotowanym dla celów prak‑
tycznych w tym samym roku co tekst W. Bieńkowskiego.

51 Tłumaczenie tej publikacji ukazało się w Niemczech pt. Abriss der Geschichte der Biblio‑
graphie in Polen (Leipzig 1957).

52 Od 1956 do 1958 roku na Uniwersytecie Wrocławskim wydawano w trzech częściach ze‑
staw pomocy dydaktycznych dla Studium Zaocznego Bibliotekoznawstwa (rok później – Studium 
Bibliotekoznawstwa dla Pracujących) pt. Materiały do kursu bibliografii.

53 J. Korpała pozytywnie ocenił dokonania bibliografii w  tym okresie w  zakresie prakty‑
ki oraz doskonalenia metod pracy i badań bibliograficznych. Krytycznie odniósł się do kwestii 
wkładu organizacyjnego i finansowego państwa. W podobnym tonie podsumował działania rzą‑
dów, które nie pozwalały nawiązać ściślejszej współpracy z nauką radziecką „pozostającą w służ‑
bie postępu”. Stąd też pochwała wystąpienia W.T. Wisłockiego podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy 
Polskich w  1936 roku, który w  referacie pt. Bibliografia słowiańska nawoływał do nawiązania 
kontaktów z  naukowcami zza wschodniej granicy. O  braku odpowiedniego wsparcia finanso‑
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Publikacje ogłoszone w  dwudziestoleciu międzywojennym zostały jednak 
wykorzystane w  tego typu wydawnictwach, jako że zawierały dużo materiału 
historycznego54. Przypomniano najważniejsze prace teoretyczne minionej epoki, 
np. studium historyczno ‑erudycyjne S. Vrtela ‑Wierczyńskiego pt. Bibliografia. Jej 
istota, przedmiot i początki, docenione za powiązanie bibliografii z historią litera‑
tury i bibliotekarstwem oraz opisanie bogatych źródeł, także zagranicznych, z za‑
kresu bibliologii. J. Korpała uważał część historyczną studium za wartościową, ale, 
jak stwierdził: „Książka jego [S. Vrtela ‑Wierczyńskiego – A.G.] poza pewną sumą 
wiadomości historycznych nie wniosła do praktyki bibliograficznej nic nowego”55, 
co należy potwierdzić. Nie przeszkodziło to jednak bibliografom w  latach pięć‑
dziesiątych, bez odwoływania się do przedwojennej literatury, we wprowadzeniu 
do współczesnej nauki bibliografii definicji terminu, stworzonej w dwudziestole‑
ciu międzywojennym przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego – bibliografię tłumaczono 
jako jedną z gałęzi ogólnej nauki o książce, która miała się zajmować rejestracją, 
opisem, klasyfikacją i statystyką książek, tworzeniem opisów i spisów56.

Niezmiennie pozytywnie w tamtym czasie był natomiast oceniany K. Piekar‑
ski, który w swoich bibliografiach oraz w referatach zjazdowych podał mnóstwo 
wskazówek metodologicznych, „że starczy ich na zbudowanie teorii bibliografii 

wego bibliografii i bibliotekarstwa ze strony państwa w II Rzeczypospolitej pisała też E. Kurdy‑
bacha w opracowanym wspólnie z H. Chamerską skrypcie pt. Bibliografia i  biblioteczna służba 
informacyjna (13. numer serii „Kurs dla Pracowników Bibliotek Powszechnych” Państwowego 
Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy; Warszawa 1957). Autorki te jako jedne 
z pierwszych po II wojnie światowej wyraźnie połączyły bibliografię z działalnością informacyj‑
ną, jednak mimo odniesień do teorii dziedziny nie pogłębiły jej i  nie odniosły się do dokonań 
dwudziestolecia międzywojennego.

54 Cytowanie tych publikacji było zatem oczywiste w  monografii poświęconej historii bi‑
bliografii. J. Korpała powołał się na S. Ptaszyckiego i  S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. Z  uwagi na to, 
że Zarys dziejów bibliografii… powstał w roku 1953, materiałów z okresu międzywojennego wy‑
korzystano bardzo dużo – były to opracowania historyczne, publikacje z dziejów bibliografii, bi‑
bliotek, książki, księgarstwa itp. Na 193 pozycje literatury przedmiotu 92 teksty zostały ogłoszone 
w latach 1918–1939.

55 J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii w Polsce. Wrocław 1953, s. 181.
56 Materiały do kursu bibliografii. Cz. 1. Oprac. M. Burbianka. Wrocław 1956, s. 9; Materia‑

ły do kursu bibliografii. Cz. 1. Oprac. M. Burbianka. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1957, s. 14. W dal‑
szej części tekstu również można odnaleźć nawiązania do dokonań teorii bibliografii poprzedniej 
epoki. Autorka, wyznaczając zadania bibliografii, wskazała odrębność badań książki, podejmo‑
wanych z innego punktu widzenia niż w przypadku pozostałych nauk. Domeną bibliografii była 
zatem książka jako przedmiot fizyczny, jej szata zewnętrzna „ze względu na dostosowanie surow‑
ca i postaci do treści i przeznaczenia książki”. Stąd też w opisie nieodzowne było odnotowanie 
rodzaju materiału, czyli nośnika, objętości, formy arkusza, jego wielkości oraz oprawy. Gdy idzie 
o  treść, sądy o wartościach naukowych i artystycznych miały być na gruncie bibliografii przej‑
mowane z innych nauk. Bibliografia obejmowała klasyfikację piśmiennictwa i ocenę przydatno‑
ści czytelniczej. M. Burbianka nie podała źródeł swych sądów, trudno jednoznacznie stwierdzić, 
czy na te ustalenia wpływ miała teoria dwudziestolecia międzywojennego, powojenne dokonania 
m.in. A. Łysakowskiego, czy też były to jej własne opinie. Materiały do kursu bibliografii. Cz. 1…, 
s. 12–13. 
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przynajmniej w  odniesieniu do starych druków”57. J. Korpała w  podobnym 
duchu jak W. Bieńkowski napisał o  tym przedwojennym bibliologu: „dążył 
nawet do stworzenia odrębnej nauki o książce (księgoznawstwa), ale z bibliologią 
w duchu spekulacji Otleta, Živnýego czy Rulikowskiego nie miał nic wspólnego, 
a terminu »bibliologia« rzadko używał”58. 

Skupiano się nawet na antagonizowaniu sylwetek dwóch teoretyków dwu‑
dziestolecia: M. Rulikowskiego i właśnie K. Piekarskiego59. M. Rulikowski miał 
traktować bibliografię pobieżnie, a  jego zainteresowania były ukierunkowane 
na teorię bibliologii, co zresztą było prawdą. Zatem za „pioniera nowocześnie 
pojętej teorii bibliografii” uznano K. Piekarskiego, który poruszył problem teorii 
książki i przedmiotu bibliografii oraz dał wskazówki metodologiczne – dlatego 
jego wkład w rozwój teorii bibliografii starych druków oceniono jako znaczny60. 
Poglądy K. Piekarskiego61 i S. Vrtela ‑Wierczyńskiego były również analizowane 
w kontekście rozważań na temat przedmiotu bibliografii, czyli książki w dwóch 
postaciach – drukowanej i  rękopiśmiennej, które stanowiły zbiór arkuszy zapi‑
sanych znakami graficznymi niosącymi myśl ludzką62.

W  latach pięćdziesiątych znacznie rzadziej odwoływano się do osiągnięć 
międzywojennej nauki w zakresie rodzajów bibliografii, np. bibliografii regional‑
nej i bibliografii zawartości czasopism63. Gdy po II wojnie światowej rozważano 
celowość bibliografii pierwszego typu – podmiotowych, przedmiotowych oraz 
podmiotowo ‑przedmiotowych – nawiązano do prowadzonej w okresie między‑
wojennym dyskusji na temat podmiotowych bibliografii regionalnych, stwier‑
dzając dość ogólnie, że celowość tego typu prac była wówczas kwestionowana. 
Jednocześnie przyznano, iż opracowane podmiotowe bibliografie regionalne do 
czasu ukazania się urzędowej rejestracji druków pełniły zadania informacyjne, 
wynikające z zamieszczenia w nich danych na temat produkcji wydawniczej64.

57 J. Korpała: Zarys dziejów bibliografii…, s. 182.
58 Ibidem. M. Rulikowskiemu zarzucił formalizm, choć nie w tak ostrej formie jak W. Bień‑

kowski.
59 Materiały do kursu bibliografii. Cz. 3. Oprac. M. Burbianka. Wrocław 1958. 
60 Ibidem, s. 130–131.
61 H. Hleb ‑Koszańska w Bibliografii. Poradniku metodyki bibliograficznej dla autorów biblio‑

grafii specjalnych z 1960 roku, nawiązując do przedmiotu bibliografii, poświęciła nieco uwagi de‑
finicji książki autorstwa K. Piekarskiego, pochodzącej z jego referatu pt. Zadania bibliografii pol‑
skiej XVI stulecia z 1936 roku, rozszerzającej to pojęcie do tekstów powielonych bez względu na 
zamiary autora. Jednocześnie autorka zgodziła się z ustaleniami tych bibliografów i  teoretyków 
bibliografii którzy, ponownie jak K. Piekarski, włączyli do przedmiotu prac bibliograficznych  
rękopisy (z wyjątkiem tych pozbawionych intencji publikacyjnej, a  dopiero po ogłoszeniu dru‑
kiem stających się przedmiotem bibliografii), nie tylko druki (jak G. Schneider). 

62 Materiały do kursu bibliografii. Cz. 1…, s. 10.
63 J. Korpała w Zarysie dziejów bibliografii w Polsce przywołał nazwiska prelegentów zjazdów 

bibliotekarskich: S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, W.T. Wisłockiego, J. Muszkowskiego i  C. Gutrego, 
prezentujących programy bibliograficzne.

64 A. Zajewska w Bibliografii regionalnej (Warszawa 1959) odwołała się do tekstu S. Burhardta
pt. Bibliografia regionalna wygłoszonego podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w 1936 roku 
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Ogłoszone pod koniec lat pięćdziesiątych opracowania z zakresu bibliografii 
miały na celu zaprezentowanie ustaleń współczesnej metodyki bibliograficznej, 
związanej z  osiągnięciami dokumentacji. Wydawano materiały gotowe do 
wykorzystania przez praktyków bibliografii specjalnych65. Odwołań do mię‑
dzywojennych autorów i  ich prac było zatem coraz mniej. Także ocena doko‑
nań międzywojennych nie była już tak jednoznacznie negatywna66, jak tuż po 
wystąpieniu W.  Bieńkowskiego, kiedy to pod wpływem sowieckich koncepcji 
na wypowiedziach ciążył polityczny wydźwięk interpretacji. W  latach pięćdzie‑
siątych wyraźnie wskazywano słabości bibliologii jako nauki oraz jej części – 
bibliografii, w  związku z  czym teorie dwudziestolecia międzywojennego były 
przedmiotem analiz ideologicznych, a nie naukowych. W powojennych opraco‑
waniach nawiązywano do organizacji bibliografii w Związku Radzieckim, zarzu‑
cając bibliografom międzywojennym nadmierne koncentrowanie się na stronie 
formalnej książek, co – zdaniem ówczesnych autorów – uczyniło z  dyscypliny 
bierne narzędzie, pełniące funkcje pomocnicze w  „całokształcie życia książki”. 
Odwoływano się do wyrazistych dziewiętnastowiecznych poglądów, np. J. Lele‑
wela, który zaznaczył, że nauki bibliografii/bibliologii nie ma; do późniejszych 
ustaleń G. Schneidera, który utrwalił przekonanie o technicznym charakterze bi‑
bliografii, bez analizowania, czy to dyscyplina naukowa czy nie; oraz do wskazań 
K. Piekarskiego, który z kolei uważał, że rola bibliografii wobec innych dziedzin 
wiedzy jest jedynie pomocnicza. Przywoływano zatem te ustalenia, które zda‑

oraz artykułu M. Głowińskiej pt. O bibliografii regionalnej z „Przeglądu Bibliotecznego” z  1930 
roku. Do ustaleń międzywojennych w opracowaniu Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla auto‑
rów bibliografii specjalnych (wyd. 2 zm.; Warszawa 1963) nawiązała z kolei B. Eychler w rozdzia‑
le poświęconym bibliografii regionalnej i  lokalnej, prezentując stanowisko krytyczne. Autorka 
wskazała, że podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy dyskutowano na temat bibliografii tego typu, ale 
podjęte rozmowy nie były – jej zdaniem – zadowalające, podobnie jak ustalenia wynikające z kil‑
ku (niewymienionych) artykułów opublikowanych po tym czasie.

65 Na przykład Bibliografia. Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii spe‑
cjalnych pod redakcją H. Hleb ‑Koszańskiej, M. Dembowskiej i H. Sawoniaka (Warszawa 1960). 
Wśród  dwunastu rozdziałów, logicznie podzielonych, w  dwóch omówione zostały zagadnienia 
teoretyczne: Przedmiot i  zadania bibliografii w opracowaniu H. Hleb ‑Koszańskiej oraz Rodzaje 
bibliografii M. Dembowskiej, a pozostałe dotyczyły metodyki bibliografii.

66 H. Hleb ‑Koszańska przykładowo uznała, że odrębności bibliologii i jej części, czyli biblio‑
grafii, jako nauk badających książkę stanowiącą całość, można doszukiwać się w  stosunku do 
treści (jak S. Vrtel ‑Wierczyński przed II wojną światową): „Trzeba przy tym podkreślić, iż biblio‑
grafia ujmuje treść inaczej, niż tamte nauki – opisowo – wskazując temat i jego ujęcie, posługując 
się w tym celu albo gotowymi sformułowaniami z tytulatury książki lub spoza niej”, a oceny war‑
tościujące i oceniające należało przejmować z innych dyscyplin. H. Hleb ‑Koszańska: Przedmiot 
i zadania bibliografii. W: Bibliografia. Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii 
specjalnych. Praca zbior. pod red. H. Hleb ‑Koszańskiej, M. Dembowskiej i  H. Sawoniaka. 
Warszawa 1960, s. 17. Swoje stanowisko H. Hleb ‑Koszańska podtrzymała w  pierwszym, teore‑
tycznym rozdziale Przedmiot i zadania bibliografii, zamieszczonym w pracy pt. Metodyka biblio‑
graficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych pod redakcją tego samego składu redak‑
cyjnego – H. Hleb ‑Koszańskiej, M. Dembowskiej i H. Sawoniaka (wyd. 2 zm.; Warszawa 1963). 
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wały się przejrzyście określać istotę i najważniejsze zadania bibliografii. W kolej‑
nych latach bibliografów interesowały bardziej sprawy bieżące, jak wspomniana 
metodyka bibliograficzna czy relacje bibliografii z  działalnością informacyjną, 
co spowodowało, że jeszcze rzadziej cytowano, omawiano i powoływano się na 
dokonania teoretyków bibliografii II Rzeczypospolitej.

6.4. Spadek zainteresowania teorią okresu międzywojennego

Po upływie około 30 lat od opublikowania tekstów teoretycznych, których 
recepcja jest tutaj badana, nastąpił spadek zainteresowania nimi, pojawiały się 
w  zasadzie jedynie wzmianki historyczne na temat nauki okresu międzywo‑
jennego. Znacznie łagodniej ukazywano przedwojenną rzeczywistość biblio‑
graficzną w  opracowaniach historiograficznych pod koniec lat sześćdziesiątych: 
„bibliografia polska w  okresie dwudziestolecia wydoskonaliła swoje metody 
i weszła na nowy, wyższy stopień rozwoju, a zarazem lepiej przygotowała się do 
nowych zadań w  służbie nauki i  kultury narodowej”67. O  trwających kilkana‑
ście lat wcześniej debatach na temat wartości teorii dwudziestolecia, zwłaszcza 
gdy idzie o  relacje bibliografii z  treścią książek, przypomniał J. Korpała, autor 
publikacji Dzieje bibliografii w  Polsce (Warszawa 1969), przygotowanej z  okazji 
jubileuszu pięćdziesięciolecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przywołując 
w niej te części teorii S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, w których wskazany został „pier‑
wiastek rozumowany”. K. Piekarskiego docenił natomiast jako twórcę własnej, 
oryginalnej koncepcji bibliografii, wynikającej z  badań inkunabułów i  starych  
druków68.

W latach siedemdziesiątych nastąpiła rewizja poglądów na temat roli biblio‑
grafii oraz jej miejsca w  uniwersum nauki. W  1974 roku H. Hleb ‑Koszańska 
podjęła polemikę z poglądami K. Piekarskiego, pisząc:

Funkcja pomocnicza tych bibliografii sprawiła, że się mówi o bibliogra‑
fii jako o  dyscyplinie pomocniczej innych nauk. Kazimierz Piekarski, 
wybitny badacz książki polskiej, twierdził, że dobrze opracowana biblio‑
grafia stanowi etap wstępny pracy badawczej, ale bibliografia sama nie 
jest dyscypliną naukową, nie posiada bowiem własnych problemów teo‑
retycznych. Dziś sądzimy o tym nieco inaczej69. 

67 J. Korpała: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969, s. 216.
68 W podobnym tonie na temat K. Piekarskiego J. Korpała wypowiedział się w pracy opub‑

likowanej w  serii „Książki o  Książce” pt. Krótka historia bibliografii polskiej (Wrocław 1986), 
będącej popularnym zarysem dziejów bibliografii.

69 H. Hleb ‑Koszańska: O bibliografii dla niewtajemniczonych. Wrocław 1974, s. 59. Por. też 
A. Nowak: Problemy periodyzacji historii bibliografii. W: Bibliografi@. Źródła, standardy, zasoby. 
Praca zbior. pod red. J. Frankego. Warszawa 2013, s. 231–232.
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W 1986 roku J. Korpała potwierdził ten fakt słowami:

Nie wytrzymał próby czasu jedynie pogląd Piekarskiego, że bibliografia 
„nie jest samodzielną dyscypliną naukową i  nie posiada własnych za‑
gadnień, lecz stanowi wstępny, przygotowawczy etap prac badawczych, 
których przedmiotem i źródłem jest książka. […]”. Jego dorobek nauko‑
wy w dziedzinie bibliografii oparty na ogromnej wiedzy i kulturze na‑
ukowej – którą zasłynął w recenzjach – był zaprzeczeniem tego poglądu, 
zbyt skromnie określającego funkcję i rangę bibliografii70.

Gdy w kolejnych latach ukazywały się ważne dla rozwoju dydaktyki biblio‑
grafii prace71, przyjmowano w  nich znaną z  okresu dwudziestolecia między‑
wojennego, złożoną definicję bibliografii jako: uporządkowanego spisu książek 
wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami, umiejętność rozpoznawania 
i  opisywania wytworów piśmienniczych – czyli metodykę bibliograficzną oraz 
jedną z dyscyplin nauki o książce. Bibliografia była dla autorów podręczników 
do bibliografii nie tylko nauką pomocniczą dla innych dziedzin wiedzy, ale 
samodzielną gałęzią, z  własną problematyką, metodami i  celami. Aleksandra 
Mendykowa jeszcze w latach osiemdziesiątych sankcjonowała definicję bliską tej, 
którą stworzył S. Vrtel ‑Wierczyński:

bada i opisuje książki dla celów praktycznych i naukowych, zajmuje się 
więc rejestracją, opisem, klasyfikacją i statystyką wytworów piśmienni‑
czych; jest nie tylko dyscypliną pomocniczą dla innych nauk, ale stano‑
wi samodzielną gałąź wiedzy, która ma własną problematykę naukową, 
historię, metodologię i własne cele badawcze72. 

Począwszy od lat siedemdziesiątych powstało też kilka opracowań poświę‑
conych określonym rodzajom bibliografii. Badacze tych zagadnień ukazali do‑
konania teorii dwudziestolecia międzywojennego w sposób przyczynkarski, nie 
pomijając ważnych szczegółów dotyczących teorii II Rzeczypospolitej. Wymie‑
nić można np. obszerne studium Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych 
bibliografii bibliografii Henryka Sawoniaka (Warszawa 1971), Wprowadzenie do 
bibliografii muzycznej. Skrypt wykładów na Studium Edytorstwa Muzycznego 
przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie Kornela Michałowskiego 

70 J. Korpała: Krótka historia bibliografii polskiej. Wrocław 1986, s. 179.
71 Wstęp do bibliografii M. Burbianki (Warszawa ; Wrocław 1968; wyd. 2, Warszawa ; Wrocław 

1968; wyd. 3, Warszawa 1972), Bibliografia w opracowaniu B. Rudeckiej (Warszawa 1969; wyd. 2, 
Warszawa 1972), skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej A. Mendykowej 
pt. Podstawy bibliografii (Warszawa 1981 ; wyd. 2, Warszawa 1986) oraz Bibliografia. Metodyka 
i organizacja pod redakcją Z. Żmigrodzkiego (Warszawa 2000).

72 A. Mendykowa: Podstawy bibliografii. Warszawa 1981, s. 12.
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(oprac. Maria Kędrowa; Kraków 1975), Rozwój bibliografii literackiej w Polsce Ja‑
dwigi Czachowskiej (Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk 1979) oraz Rozwój 
metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych Alicji Matczuk (Lub‑
lin 1994). 

Opracowania te zawierały analizy stanu bibliografii, rzetelne, pozbawione 
politycznych konotacji sądy na temat niedostatków teorii bibliografii okresu 
międzywojennego, kiedy to nie zajęto się w  zadowalający sposób np. unormo‑
waniami związanymi z  typami dokumentów, które były rejestrowane w  spi‑
sach73. Krytycznie odnoszono się również do niewłaściwego z punktu widzenia 
współczesnej bibliografii rozszerzania pola badawczego bibliografii, np. przez 
J.  Muszkowskiego74 i  W. Hahna75. Przywołano wreszcie dyskusje na temat 
rozwoju poszczególnych typów bibliografii, ich roli w nauce76 oraz starania, np. 
S.  Vrtela ‑Wierczyńskiego o  zorganizowanie prac bibliograficznych w  zakresie 
„systematyki bibliograficznej”, czyli ogólnej bieżącej i retrospektywnej bibliogra‑
fii w układzie rzeczowym i stworzenia bibliografii zawartości czasopism77. A. Ły‑
sakowskiego doceniono za inicjatywę przygotowania bibliografii regionalnych 
przez biblioteki uprawnione do otrzymywania egzemplarzy bibliotecznych oraz 

73 K. Michałowski przybliżył teorię bibliografii muzycznej w Niemczech w latach dwudzie‑
stych, wskazując, że polscy teoretycy bibliografii nie podjęli wówczas rozważań na temat choćby 
przedmiotu bibliografii muzycznych, czyli druków muzycznych.

74 I  tak H. Sawoniak, analizując bibliografie bibliografii, skupił się na opisie zagadnień me‑
todycznych, ale przedstawił też Przegląd bibliografii polskiej 1900–1918 J. Muszkowskiego. Jak 
słusznie podkreślił, J. Muszkowski użył określenia „bibliografia” w szerokim, estreicherowskim 
znaczeniu, przedstawiając w wykazie nie tylko spisy bibliograficzne, ale też zagadnienia związane 
z księgoznawstwem.

75 Na uwagę zasługuje fragment, w  którym H. Sawoniak poddał ocenie działy teoretycz‑
ne włączone do bibliografii drugiego stopnia, m.in. na podstawie spisu W. Hahna. Był przeciw‑
nikiem powiązania zagadnień teoretycznych, historycznych, metodycznych i  organizacyjnych 
z wykazem bibliografii różnych typów, dlatego nie mógł zgodzić się z recenzentami pierwszego 
wydania książki – S. Lamem i  S. Vrtelem ‑Wierczyńskim, którzy zarzucili W. Hahnowi, że za‑
mieścił w swoim rejestrze zbyt mało opracowań teoretycznych dotyczących bibliografii. Pierwszy 
opiniodawca opublikował recenzję na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 1922, nr 7, s. 112, a dru‑
gi w „Przeglądzie Warszawskim” T. 1 (1922), s. 440–444.

76 J. Czachowska skrótowo przedstawiła wyniki prowadzonych w  dwudziestoleciu między‑
wojennym dyskusji. Dotyczyły one: rejestracji bibliograficznej (temat ten został podjęty przez 
J. Muszkowskiego w 1925 roku na łamach „Myśli Polskiej”); rozwoju i zadań bibliografii w kon‑
tekście bibliografii zawartości periodyków (z wykładu habilitacyjnego L. Bernackiego); oraz po‑
trzeb bibliograficznych literatury polskiej (problem ten naświetlił W. Bruchnalski w „Nauce Pol‑
skiej”). J. Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; 
Gdańsk 1979, s. 80–82.

77 Na podstawie jego wypowiedzi: Organizacja bibliografii. W  sprawie polskiego Instytutu 
Bibliograficznego z 1917 roku oraz Organizacja bibliografii w Polsce z 1921 roku. Przywołane pla‑
ny bibliograficzne posłużyły do odtworzenia losów wydawniczych kolejnych przedsięwzięć po‑ 
legających na rejestracji materiału czasopiśmienniczego. J. Czachowska: Rozwój bibliografii li‑
terackiej…
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uznano za teoretyka, któremu udało się wprowadzić do polskiej terminologii 
określenie „bibliografia regionalna” w  znaczeniu bibliografii terenu mniejszego 
niż państwo78.

Coraz częściej jednak poglądy m.in. J. Muszkowskiego, S. Vrtela ‑Wierczyń‑ 
skiego, M. Rulikowskiego i K. Piekarskiego przypominano jedynie z historycz‑
nego obowiązku, charakteryzując je pokrótce79. Cytowania, odwołania, przy‑
toczenia prac z  dwudziestolecia międzywojennego stały się w  podręcznikach 
bibliografii – co zrozumiałe – rzadkością. W wielu pracach tego typu odniesień 
nie było wcale80. Ukazywano za to wpływ potrzeb użytkowników oraz nowych 
instrumentów automatycznego przetwarzania danych na kształt i  formowanie 
się narzędzi informacji bibliograficznej. Przedstawiano związki bibliografii z in‑

78 A. Matczuk, opisując rozwój zainteresowań historyczną bibliografią regionalną, prześle‑
dziła piśmiennictwo w postaci spisów bibliografii oraz wypowiedzi poświęconych metodyce i or‑
ganizacji tego typu rejestrów z dwudziestolecia międzywojennego. Powołała się na teksty m.in. 
S.  Burhardta, Z. Mocarskiego, A. Łysakowskiego, W.T. Wisłockiego, J. Dąbrowskiej, W. Olsze‑
wicza, Z. Kaweckiej, M. Brensztejna, którzy byli prelegentami podczas II Zjazdu Bibliotekarzy 
Polskich w 1929 roku, III Zjazdu w 1932 roku oraz IV Zjazdu w 1936 roku lub opublikowali swoje 
artykuły na łamach „Przeglądu Bibliotecznego”. A. Matczuk: Rozwój metodyczny polskich bi‑
bliografii historycznych regionalnych. Lublin 1994, s. 46–47.

79 Na przykład H. Hleb ‑Koszańska w  ramach serii „Książki o  Książce”, gdy ogłosiła roz‑
prawę pt. O  bibliografii dla niewtajemniczonych (Wrocław 1974). W  podręczniku Bibliografia. 
Metodyka i  organizacja pod redakcją Z. Żmigrodzkiego (Warszawa 2000) jedynie E. Gondek 
zanalizowała wypowiedzi poświęcone „historycznym korzeniom nauki o książce”, w tym poglą‑
dy S. Vrtela ‑Wierczyńskiego zawarte w jego dziele Bibliografia. Jej istota…, potraktowanym jako 
opracowanie o charakterze historycznym. Rozważając zagadnienie miejsca bibliografii w obrębie 
nauki o książce, autorka przypomniała związki bibliografii ze statystyką wydawnictw, którą zaj‑
mował się w  dwudziestoleciu międzywojennym M. Rulikowski. Omawiając rozwój poszczegól‑
nych typów spisów bibliograficznych, przedstawiła poglądy teoretyków bibliografii regionalnej 
z dwudziestolecia międzywojennego: J. Muszkowskiego z 1917–1918 roku, posługującego się okreś‑
leniem „bibliografia dzielnicowa”, A. Łysakowskiego, który w  1928 roku ogłosił ważny materiał 
na łamach „Źródła Mocy”, i S. Burhardta, który w 1936 roku, podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy 
Polskich zdefiniował pojęcie bibliografii regionalnej.

80 W latach siedemdziesiątych ukazał się skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa Specjali‑
styczne wydawnictwa informacyjne (problematyka i przegląd) A. Sitarskiej i H. Zasadowej (War‑
szawa 1972; wyd. 2 Warszawa 1973), poprzedzony opracowaniem pierwszej z  autorek, pt.  Nowe 
metody i  techniki bibliografii (Warszawa 1971). W  tego rodzaju publikacjach nie podejmowa‑
no problemów teoretycznych. Brak też odniesień do teorii dwudziestolecia międzywojennego 
u E. Pigonia, autora pracy pt. Bibliografia. Zarys zagadnień metodycznych oraz przegląd ważniej‑
szych bibliografii (Warszawa 1973), oraz w skrypcie pt. Rodzaje bibliografii. Metodyka i  technika 
ich opracowania przygotowanym pod redakcją A. Jarosza i Z. Żmigrodzkiego (Warszawa 1984; 
wymieniono w nim, co prawda, prekursorów teorii od wieku XVIII, ale z dwudziestolecia mię‑
dzywojennego przywołano jedynie G. Schneidera jako tego, który wyraźnie rozgraniczył pojęcia 
bibliografii i bibliologii). Problematykę tę pomija także A. Mendykowa w Przewodniku metodycz‑
nym do nauki bibliografii. Dla studentów I  roku zaocznego studium bibliotekoznawstwa (Wroc‑
ław 1974) oraz J. Korpała w  pracy pt. O  bibliografiach i  informatorach. Poradnik dla wszystkich 
(Warszawa 1974, druk zakończono w 1975 roku) i w skrypcie dla słuchaczy Policealnego Studium 
Bibliotekarskiego Zaocznego pt. Bibliografia i biblioteczna służba informacyjna (Warszawa 1979).
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formacją naukową. Przybliżano zagadnienia metodyki bibliografii, sprawy teorii 
traktując powierzchownie, w sposób historyczny, odwołując się co najwyżej do  
polskich prac XIX wieku.

Tak więc autorzy publikacji wydawanych od końca lat sześćdziesiątych cza‑
sem dla orientacji wymieniali nazwiska badaczy bibliologii i  bibliografii okresu 
międzywojennego, ale zazwyczaj nie analizowali ich poglądów. K. Piekarski był 
określany mianem znawcy starych książek81 i autora bibliografii, w tym poświę‑
conej dziełom Jana Kochanowskiego. Czasem polemizowano z  jego poglądem 
na temat bibliografii jako wstępnego etapu pracy naukowej. A. Łysakowski był 
kojarzony jako autor licznych prac z  zakresu teorii i  organizacji bibliografii, 
dokumentacji i  bibliotek, głównie powojennych, a  S. Vrtel ‑Wierczyński – jako 
specjalista w zakresie piśmiennictwa staropolskiego, zasłużony dla rozwoju dzia‑
łalności bibliograficznej przede wszystkim jako autor Teorii bibliografii w zarysie 
z  1951 roku82. Nadal podejmowano krytykę poglądów M. Rulikowskiego, np. 
w opracowaniu Hanny Uniejewskiej pt. Bibliografia i dokumentacja ekonomiczna. 
Historia i metodyka (Warszawa 1969)83. Poglądy tego teoretyka autorka nazwała 
krańcowymi, ale nie wyjątkowymi (tu przywołała, nie wiedzieć czemu, Zagadnie‑
nie treści i wartości książki w bibliografii A. Łysakowskiego z 1953 roku). Oceniając 
M. Rulikowskiego, napisała: „Jest on przedstawicielem kierunku nauki o książce, 
który w  dążeniu do zapewnienia tej dyscyplinie sprecyzowanego przedmiotu 
badań stara się przedstawić książkę (dokument) jako przedmiot fizyczny, ograni‑
czając zainteresowania badawcze do jej postaci zewnętrznej i cech formalnych”84, 

81 W części publikacji nadal powoływano się na dokonania K. Piekarskiego, definiując poję‑
cie książki jako przedmiotu bibliografii, jak w Przewodniku polonisty (Wrocław ; Warszawa ; Kra‑
ków ; Gdańsk 1974; wyd. 2 uzup. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk 1981; oraz wyd. 3 zm. 
i uzup. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk 1989).

82 Por. np. B. Rudecka: Bibliografia. Cz. 1, Metodyka. Warszawa 1969, s. 29–30. Także w wie‑
ku XXI sporadycznie można zauważyć odwołania do ustaleń S. Vrtela ‑Wierczyńskiego i  jego 
dzieła Bibliografia. Jej istota… – przy czym jest ono traktowane jako opracowanie historyczne. 
W taki sposób zaprezentował je A. Znajomski w monografii Bibliografie osobowe historyków pol‑
skich (Lublin 2004). Ponieważ w  okresie międzywojennym nie podjęto refleksji teoretycznej na 
temat bibliografii osobowych, autor w przypisach i bibliografii powołał się na wydane wówczas 
bibliografie bibliografii oraz bibliografie osobowe. Natomiast D. Konieczna przygotowała dla 
słuchaczy studiów zaocznych kierunku bibliotekoznawstwo i  informacja naukowa Przewodnik 
metodyczny do nauki bibliografii (Olsztyn 1980). Celem autorki była pomoc w samodzielnym zdo‑
bywaniu wiadomości z zakresu teorii i historii dyscypliny, stąd też bogata literatura, wśród której 
umieściła S. Vrtela ‑Wierczyńskiego i jego pracę Bibliografia. Jej istota…

83 Dwa lata później H. Uniejewska opublikowała poradnik pt. Przewodnik dla korzystających 
z bibliografii społeczno ‑ekonomicznych (Warszawa 1971), zawierający informacje z zakresu teorii 
bibliografii. Przedstawiła w nim definicje rodzajów bibliografii oraz wydawnictwa bibliograficz‑
ne stanowiące pomoc dla studentów i pracowników naukowych. Konstrukcja pracy nie wiązała 
się z koniecznością cytowania dzieł teoretyków bibliografii.

84 H. Uniejewska: Bibliografia i dokumentacja ekonomiczna. Historia i metodyka. Warszawa 
1969, s. 8.
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jednocześnie tłumacząc jego koncepcje wcześniejszymi, obalonymi już teoriami, 
w  świetle których bibliografia była najogólniejszą z  nauk, przewodnikiem po 
całokształcie wiedzy ludzkiej85. Te formalistyczne poglądy na istotę dokumentu 
miały – jej zdaniem – wpływ na kształtowanie się bibliografii jako metody 
badawczej. Zatem ocena dokonań M. Rulikowskiego stała się bardziej obiek‑ 
tywna. 

Wystąpienia bibliologów i  bibliotekoznawców w  latach pięćdziesiątych 
spowodowały, że dorobek publikacyjny i wkład polskich teoretyków bibliografii 
w rozwój bibliografii i bibliologii, podobnie jak sam okres działalności bibliogra‑
ficznej 1918–1939, był oceniany negatywnie. Zmiana nastąpiła dopiero w latach 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych, ale wtedy zainteresowanie problematyką 
międzywojenną – co zrozumiałe – zmalało na rzecz ukazywania zastosowań 
urządzeń technicznych w  bibliografii oraz nowych zadań dziedziny. Analizy, 
oceny czy choćby wspomnienia międzywojennego dorobku teoretycznego 
mogły być zamieszczane w  opracowaniach historiograficznych, ale właściwie, 
poza J. Korpałą, nie publikowano ich (mowa oczywiście o publikacjach samo‑
istnych wydawniczo). W  ostatnich latach ukazały się jednak, wciąż nieliczne, 
księgi pamiątkowe dokumentujące życie i dorobek naukowy wybitnych biblio‑
logów, także w  zakresie teorii bibliografii, np.: Adam Łysakowski bibliotekarz, 
bibliograf, bibliolog. Materiały z  Sesji Jubileuszowej Warszawa, 10  września 
2002 (Warszawa 2003), Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje 
i  kontynuacje (Łódź ; Warszawa 2014), bądź jeszcze rzadsze monografie: Ste‑
fan Vrtel ‑Wierczyński. W  kręgu bibliografii i  bibliotekarstwa Jana Sandeckiego 
(Warszawa 2007). W polskim piśmiennictwie bibliograficznym brakuje jednak 
bezpośrednich odniesień do dokonań bibliografów z  minionej epoki, takich 
jak choćby w  przypadku dzieła G. Schneidera. Friedrich Nestler przygotował 
poświęconą mu pracę Einführung in die Bibliographie. Auf der Grundlage des 
Werkes von Georg Schneider (Stuttgart 2005). Dokonania Paula Otleta przybliżył 
w  kolejnych swoich publikacjach Warden Boyd Rayward, np.: The universe of 
information. The work of Paul Otlet for documentation and international or‑
ganization (Moscow 1975), European modernism and the information society: 
informing the present, understanding the past (Aldershot 2008), Mundaneum. 
Archives of Knowledge (Urbana ‑Campaign 2010), Vom Buch zur Datenbank Paul 
Otlets Utopie der Wissensvisualisierung (Berlin 2012)86. 

Rzeczą zrozumiałą jest, że do prac teoretycznych okresu dwudziestolecia 
będą wracali historycy bibliografii i bibliologii, wkład K. Piekarskiego, M. Ruli‑
kowskiego, K. Dobrowolskiego, S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, J. Muszkowskiego czy 
A. Łysakowskiego w  rozwój tych dyscyplin jest bowiem olbrzymi: prawidłowo 

85 Ciekawe było wyjaśnienie H. Uniejewskiej dotyczące tego, dlaczego poglądy te przestały 
mieć znaczenie: mianowicie zabrakło uczonych, którzy mogli uprawiać tak pojmowaną naukę.

86 O dorobku W.B. Raywarda wspomniała M. Skalska ‑Zlat: M. Skalska ‑Zlat: Bibliografia 
z perspektywy…, s. 13.
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zdefiniowali przedmiot bibliografii, wskazali miejsce w  uniwersum nauki, łą‑
cząc z  bibliologią, przypisali jej praktyczne zadania i  zastosowanie. Być może 
powstaną też szersze opracowania i monografie ich dokonań. W podręcznikach 
i  skryptach analiz ich dorobku raczej nie należy się już spodziewać, zmiany 
technologiczne, jakie nastąpiły na gruncie bibliografii, przyniosły bowiem wiele 
innych tematów, czego przykładem jest monografia Jarosława Packa pt. Biblio‑
grafia w  zmieniającym się środowisku informacyjnym (Warszawa 2010)87 czy 
prace zbiorowe Bibliografi@. Źródła, standardy, zasoby (Warszawa 2013) oraz 
Bibliografi@. Historia, teoria, praktyka (Warszawa 2016). Znamienne są słowa 
K. Migonia:

szerszego udostępnienia i  spopularyzowania wymagają dotychczasowe, 
zwłaszcza dawniejsze, teksty teoretyczne. Należy możliwie jak najszyb‑
ciej wydać trudno dzisiaj osiągalne publikacje, przypomnieć młodym 
pokoleniom bibliologów dorobek Kazimierza Piekarskiego, Stefana 
Vrtela ‑Wierczyńskiego, Kazimierza Budzyka, Adama Łysakowskiego88. 

Na razie ogłoszono rozprawę J.S. Bystronia Człowiek i książka (wyd. 3, War‑
szawa 2003) oraz Życie książki J. Muszkowskiego, edycję krytyczną na podstawie 
wydania z 1951 roku w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki, 
ze wstępem Hanny Tadeusiewicz (Łódź ; Warszawa 2015).

87 W książce zaprezentowane zostały zagadnienia ważne z punktu widzenia teorii bibliogra‑
fii, np. jej przedmiot, współczesne zadania, wpływ technik informatycznych na metodykę tworze‑
nia nowej jakości spisów bibliograficznych. Dokonując analizy przedmiotu bibliografii, autor po‑
wołał się na poprzedników, w tym J. Lelewela oraz J. Muszkowskiego i S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. 
W przypadku dwóch ostatnich badaczy skorzystał z opracowań powojennych, gdyż prace te są 
obszerniejsze i aktualniejsze niż przedwojenne wydania.

88 K. Migoń: Główne kierunki i perspektywy teorii księgoznawstwa. „Studia o Książce” T. 12 
(1982), s. 14.
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Stworzona pod koniec XVIII i  rozwinięta w  XIX wieku teoria bibliografii  
stanowiła swego rodzaju podsumowanie wcześniejszych dokonań dotyczących 
działalności praktycznej związanej z  książką. Nagromadzenie informacji 
o  książce jako obiekcie materialnym, niosącym treść użyteczną w  różnych 
sferach życia, spowodowało, że informacje te powiązano ze sobą, nadając im 
formę nauki, w  tym wiedzy akademickiej, połączonej z  tradycjami praktycz‑
nymi, i  nazywając tę nową dziedzinę bibliografią lub  – bardziej adekwatnie 
do zakresu  – bibliologią. Jej pionierami byli osiemnastowieczni i  dziewiętna‑
stowieczni przedstawiciele nauki francuskiej i  niemieckiej, naukowcy z  innych 
kręgów kulturowych byli zazwyczaj jedynie kontynuatorami ich osiągnięć. 

Na terenach Rzeczypospolitej, podobnie jak w  innych krajach, nie zostały 
wypracowane jednolite zasady określające nową dyscyplinę. Mimo istnienia 
praktycznych podstaw nauki bibliografii pierwsi polscy teoretycy nie tworzyli 
spisów bibliograficznych. W  swoich pracach i  podczas wykładów skupiali się 
na wskazaniach ogólnych, scalając różne elementy współczesnego im kompen‑
dium wiadomości o  książce  – przede wszystkim na temat dziejów drukarstwa 
i z zakresu bibliotekarstwa. Dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku Karol 
Estreicher połączył praktyczne wykonawstwo bibliografii i  zespół wiadomości 
o  książce, prezentując swoje poglądy w  trakcie wykładów. W  drugiej połowie 
tego stulecia zaczęły się ścierać dwie koncepcje: z  jednej strony bibliografię 
nadal traktowano jako dziedzinę wiedzy o  szerokim zakresie, z  drugiej  – za‑
częto ją ograniczać do technicznych działań związanych ze służebną rolą wobec 
nauki o  literaturze w  dziewiętnastowiecznym rozumieniu. Bibliografia stała 
się użytecznym narzędziem komponowania zbiorów bibliograficznych, będąc 
jednocześnie nauką pomocniczą dla reprezentujących różne dyscypliny badaczy 
dziejów piśmiennictwa. 

To drugie podejście z  czasem zaczęło w Polsce dominować. Analiza wypo‑
wiedzi o charakterze teoretycznym, pochodzących z czasów II Rzeczypospolitej, 
wyraźnie wskazuje na zmianę jakościową wobec poglądów głoszonych w począt‑
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kach XIX wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym bibliografia straciła swój 
status ogólnej nauki o  książce. Pojawiły się koncepcje uzasadniające istnienie 
nauki o  książce, nazywanej bibliologią (rzadziej bibliognozją czy księgoznaw‑
stwem), której częścią praktyczną czy też techniczną była bibliografia. Potwier‑
dzeniem tego niech będzie wypowiedź Jana Muszkowskiego z 1936 roku:

Na przestrzeni XIX wieku, rosnące coraz wymagania, stawiane biblio‑
grafii ze strony wytwórców, pośredników, a  zwłaszcza konsumentów 
książki, zmuszały do rozszerzania zakresu badań, do doskonalenia me‑
tod i chwytów technicznych. W Polsce znaczą tu drogę takie nazwiska, 
jak Jerzy Samuel Bandtkie, Joachim Lelewel, Aleksander Bohatkiewicz, 
Józef Muczkowski, Karol Estreicher, z współczesnych zaś – Mieczysław 
Rulikowski, Stefan Wierczyński, Kazimierz Piekarski, Zygmunt Mocar‑
ski in. Dopiero jednak ci ostatni pracownicy wyzwalają się całkowicie 
od tradycyjnie wlokących się przez pokolenia nieokreślonych i mętnych 
„mieszanin bibliograficznych”, zmierzając do skrystalizowania poglą‑
dów teoretycznych na naszą umiejętność praktyczną. Nie znaczy to 
jednak wcale, by pragnęli odjąć jej charakter naukowy, a  zwłaszcza by 
wyrzekali się badań i dociekań w zakresie całokształtu zagadnień zwią‑
zanych ze słowem drukowanym. Przeciwnie, dążąc do tego, a zarazem 
do sprecyzowania pojęć i ustalenia definicji, detronizują bibliografię ze 
stanowiska nadrzędnego, umieszczając ją w  szeregu jako jedną z  licz‑
nych nauk i umiejętności, dotyczących książki. Wszystkie zaś razem sta‑
rają się ułożyć w jednolity, konsekwentny systemat pod mianem księgo‑
znawstwa albo bibliologii. Stosunek tego terminu do nazwy bibliografii 
jest taki, jak np. „socjologii” i „etnologii” do „socjografii” i „etnografii”; 
końcówka „logia” oznacza całość nauki o charakterze teoretycznym, gdy 
„grafia” – jej część opisową1. 

Tradycje dziewiętnastowiecznego pojmowania bibliografii oraz jej niejed‑
noznaczny charakter, wynikający choćby z  samej etymologii terminu, zrodziły 
w II Rzeczypospolitej niemałe problemy z uporządkowaniem terminologicznym. 
Najczęściej, przede wszystkim za sprawą praktyków, ale i  części teoretyków, 
utożsamiano ją z  wykonawstwem rejestrów (także metodyką) i  wynikiem tych 
prac, czyli spisami bibliograficznymi. Bibliografię uprawiano – o czym świadczy 
liczba odnotowanych przez Wiktora Hahna spisów bibliograficznych – chcąc 
zarejestrować fakty bibliograficzne, czyli obiekty książkowe, by ukazać zjawiska 
literackie i piśmiennicze. Dla nauki, oświaty różnych poziomów, statystyki pań‑
stwowej i  wydawniczej przygotowywano materiały wyjściowe, bazowe, stano‑
wiące przedmiot dalszych analiz. Celem bibliografii było nie tylko mechaniczne 

1 J. Muszkowski: Życie książki. Warszawa 1936, s. 271.
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zestawianie piśmiennictwa, ale też ustalenie wiarygodnych elementów opisów na 
podstawie badań lub odkryć przejmowanych z innych działów nauki: bibliologii, 
zwłaszcza dziejów drukarstwa, oraz dziejów literatury. Metodyka bibliografii 
podlegała zatem rozwojowi i modyfikacjom2. W bibliografii postrzegano wartości 
dziedziny porządkującej uniwersum książek, przypisano jej funkcje systematyzo‑
wania opisów według różnych kryteriów, w tym według kryterium treściowego. 
Nie była więc schematycznym czy technicznym procesem pomocniczym, 
ale konstrukcją uogólnionych naukowo reguł i  społecznych celów, krytyczną 
postawą wobec formy i  treści dokumentów ujmowanej w  sposób orientacyjny, 
służąc pomocą w  doborze lektury. Wówczas to ustalił się pogląd, że bibliogra‑
fia nie jest dziedziną encyklopedyczną, a  opinie o  treści i  wartości materiałów 
miały pochodzić od reprezentantów innych gałęzi nauki. Zadaniem bibliografów 
było poszukiwanie odpowiedzi na pytania, o  czym są dokumenty i  jaką rolę 
odgrywają w nauce lub życiu społecznym. Wydawali sądy o ich zawartości, jeśli 
poza bibliografią reprezentowali inną gałąź wiedzy. W innym przypadku opinie 
pochodziły od przedstawicieli szczegółowych dyscyplin naukowych. Wtedy też 
wyrażono aktualny do dziś pogląd o  orientacyjnym charakterze bibliografii 
krytycznej, która przeszła swoistą metamorfozę – od dyscypliny i umiejętności 
uniwersalnej, wszechstronnej i erudycyjnej, do działu nauki o książce, wyróżnia‑
jącego się analitycznym podejściem do treści książki. 

Przez pojęcie bibliografii zaczęto również rozumieć działania zmierzające do 
stworzenia rejestrów bibliograficznych w sposób zamierzony i planowy. Wpływ 
na taki stan rzeczy miała z  pewnością sytuacja polityczna kraju i  konieczność 
uporządkowania prac najważniejszych, determinujących rozwój narodu3. Nie‑

2 Posługiwano się wówczas dobrze już poznaną metodą bibliograficzną, którą można na‑
zwać w pełni ukształtowaną. Dziś metodę tę postrzega się jako część „ogólniejszej perspektywy 
(bibliograficznej), w centrum uwagi której lokują się zasoby bibliograficzne, ich identyfikacja, re‑
jestracja, organizacja, dystrybucja, pośredniczenie w wyszukaniu i wykorzystaniu”. J. Woźniak‑
 ‑Kasperek: Bibliografia a katalog biblioteczny – dyskusja o pojęciach i  terminach. „Przegląd Bi‑
blioteczny” R. 83, z. 4 (2015), s. 518.

3 Jedną z przyczyn zainteresowania praktyką bibliograficzną w dwudziestoleciu międzywo‑
jennym był wpływ I wojny światowej na dziedzinę praktyczną. Jeszcze w  trakcie wojny i po jej 
zakończeniu uświadomiono sobie problem zaniechania prac polegających na inwentaryzowaniu 
dorobku kulturalnego narodu. J. Muszkowski: Potrzeby bibliografii. „Myśl Polska” R. 1 [właśc. 2], 
T. 2, z. 6 (1915), s. 167. W  związku z  tym zaczęto podkreślać potrzebę jego spisywania. Dzięki 
wykazom bibliograficznym można było „dać obraz ruchu kulturalno ‑umysłowego, bez wzglę‑
du na to, czy ten lub inny zabytek zachowany będzie”. A. Drogoszewski: W  sprawie bieżącej 
bibliografii polskiej. „Przegląd Naukowy i Pedagogiczny” T. 1, nr 1 (1916), s. 60. A. Drogoszewski 
był zaangażowany w powstanie „Skarbca druków polskich lub obcych, o ile rzeczy polskich doty‑
czą, z epoki wielkiej wojny”, w ramach którego gromadzono druki opublikowane po wschodniej 
stronie linii bojowej od 1914 roku. Po zakończeniu wojny „Skarbiec…” miał zostać przekazany 
do jednej z bibliotek warszawskich o charakterze publicznym, drugie egzemplarze druków – do 
Biblioteki Jagiellońskiej, a trzecie – do Ossolineum we Lwowie. Założyciele i redakcja czasopisma 
„Przegląd Naukowy i Pedagogiczny” wystosowali apel do wydawców, autorów, redakcji, instytu‑
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jednokrotnie wysuwano plany trudne do zrealizowania, dotyczące organizacji 
prac bibliograficznych związanych z bieżącą rejestracją piśmiennictwa, podmio‑
towych bibliografii regionalnych, dokumentacji piśmienniczej poszczególnych 
dziedzin i zagadnień lub rejestrów zawartości czasopism.

W zakres pojęcia bibliografii włączono także historię dyscypliny – dzieje wy‑
kazów bibliograficznych, osób zajmujących się ich tworzeniem oraz aktywności 
twórczej katedr akademickich. Ten kierunek został potwierdzony przede wszyst‑
kim przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, autora rozprawy historyczno ‑teoretycznej 
pt. Bibliografia. Jej istota, przedmiot i początki (Lwów 1923), M. Rulikowskiego, 
Leona Bykowskiego, Kazimierza Dobrowolskiego (w  schematach bibliologii) 
i  Władysława Tadeusza Wisłockiego. Egzemplifikacji tego nurtu należy poszu‑
kiwać w  referatach wygłaszanych przez bibliografów na zjazdach naukowych, 
w  tym bibliotekarskich, w  działalności odczytowej członków kół lokalnych 
Związku Bibliotekarzy Polskich oraz w  niezbyt jeszcze licznych publikacjach 
książkowych i czasopiśmienniczych4. 

Za sprawą S. Vrtela ‑Wierczyńskiego, W.T. Wisłockiego, L. Bykowskiego 
i  J.   Muszkowskiego bibliografia zaczęła być rozumiana jako dziedzina posia‑
dająca własne problemy praktyczne (spisy bibliograficzne), organizacyjne, histo‑
ryczne, ale i  teoretyczne. W okresie II Rzeczypospolitej działania badaczy były 
ukierunkowane przede wszystkim na zbudowanie schematów nauki o  książce, 
nie bibliografii. Traktując związki bibliografii z bibliologią – a więc specjalizacji 
mających ten sam przedmiot badań  – jako zupełnie oczywiste w  schematach 
bibliologicznych (lub schematach wiedzy o  książce) wskazano podrzędne 
miejsce nauki o  bibliografii (także umiejętności lub w  postaci rejestrów doku‑
mentów), chociaż nie było tu zgodności. Bibliografia stanowiła „rozproszoną” 
dziedzinę, mającą swoje reprezentacje w  obrębie bibliologii szczegółowej jako 
dyscypliny praktycznej, potraktowanej na równi m.in. z grafiką bibliologiczną, 
introligatorstwem, bibliotekarstwem, muzealnictwem czy rozprzestrzenianiem 
książek – a więc gałęziami, które dziś nie są już częścią bibliologii albo stanowią 
subdyscypliny innych dyscyplin wchodzących w  skład nauki o książce. Biblio‑
grafia była również określana jako część bibliologii powszechnej, obejmującej 
teorię poszczególnych nauk, wchodząc w  skład fenomenologii oraz morfologii 
książki. Umiejscowienie wśród dyscyplin bibliologicznych spowodowało obni‑
żenie jej rangi, znalazła się niżej niż genetyka książki, polityka księgoznawcza, 

cji i osób posiadających druki o nadsyłanie książek, materiałów ulotnych, komunikatów, odezw 
i pism na adres A. Drogoszewskiego, z dopiskiem „dla Skarbca” lub „Dla biura bibliograficznego”. 
A. Drogoszewski: W sprawie bieżącej…, s. 243–244. Bibliografia miała być więc elementem nie 
tylko rejestracji, ale i archiwizacji ważniejszych z punktu widzenia interesów kraju dzieł, jej two‑
rzenie miało zapobiegać rozpraszaniu i dekompletowaniu dorobku piśmienniczego.

4 Por. A. Gołda: Historia bibliografii polskiej w  świetle publikacji dwudziestolecia między‑
wojennego. W: Kultura książki i  informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie 
Gondek. Pod red. A. Pulikowskiego. Katowice 2017, s. 147–168.
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statystyka księgoznawcza, geografia księgoznawcza, księgarstwo, ekonomia księ‑
goznawcza, bibliotekoznawstwo, a  nawet higiena księgoznawcza. Rozpoznając 
sytuację z  dzisiejszej perspektywy, można stwierdzić, że najtrafniej usytuował 
bibliografię K. Dobrowolski  – w  obrębie zagadnienia, które nazwał rejestracją, 
wraz ze statystyką.

Bibliografia była zatem częścią bibliologii – ale czy była nauką, czy jedynie 
umiejętnością? Nie ulegało wątpliwości, że obejmowała węższy zakres niż biblio‑
logia. Poza bibliologią była związana z wieloma innymi gałęziami wiedzy, już nie 
tylko z  historią literatury (postrzeganą tak przez grupę teoretyków bibliografii 
i  filologii). Zdecydowana większość teoretyków opowiedziała się za definiowa‑
niem jej jako nauki pomocniczej, z  zadaniami rejestracji i  opisu dokumentów, 
informowania przez to o  ich istnieniu, udzielania odpowiedzi na pytania 
o  zawartość książek. Powiązana z  dziejami drukarstwa lub szerzej  – z  historią 
kultury  – ułatwiała rozwiązywanie problemów naukowych, poszukiwania naj‑
starszych druków, badania dotyczące początków drukarń na ziemiach polskich. 
Stanowiła zatem nieodzowne źródło rozważań o charakterze księgoznawczym5. 
Nabierała przez to charakteru naukowego  – według niektórych teoretyków je‑
dynie wstępnego – polegającego na doborze, selekcji, klasyfikacji, analizie cech 
drukarskich i  treściowych dokumentów. Pogląd o pomocniczej roli bibliografii 
wytrzymał próbę czasu: do dziś jest nauką pomocniczą (lub metodą badawczą) 
stosowaną przez przedstawicieli wszystkich dziedzin wiedzy i praktyki.

Poza pomocniczą rolą bibliografii, jej funkcjami rejestracyjnymi, opiso‑
wymi, krytycznymi zaczęto jej przypisywać funkcje społeczne, które zostały 
rozszerzone o  podejście statystyczne. Umożliwiała bowiem prowadzenie 
ważnych z  punktu widzenia interesów państwa analiz ilościowych, wykorzy‑
stywanych w  procesach planowania działalności wydawniczej oraz oriento‑
wania się w  dotychczasowym dorobku. Właśnie te zadania obliczeniowe, ale 
i  krytyczne, związane z  ujawnianiem treści dokumentów, stanowiły podstawę 
wstępnych jeszcze rozważań na temat bibliografii jako nauki, prowadzonych 
przez S. Vrtela ‑Wierczyńskiego i ostrożniej przez J. Muszkowskiego. Mimo tych 
analiz bibliografii nie przyznano powszechnie rangi i statusu dyscypliny nauko‑
wej, o czym świadczą problemy choćby z utworzeniem katedry bibliografii oraz 
uznaniem stosownych habilitacji6.

5 Stąd też postulatem związanym z  bibliografią była rewizja dziejów drukarstwa w  Polsce 
XV i XVI wieku na podstawie ustaleń badaczy z kraju i zagranicy. L. Bernacki: Rozwój i zadania 
bibliografii polskiej. W: K. Lewicki: Habilitacja Ludwika Bernackiego w Uniwersytecie Jagielloń‑
skim. Materiały do dziejów nauczania bibliografii w Polsce. „Ze Skarbca Kultury” 1953, z. 2  (5), 
s. 49.

6 Może o tym świadczyć również niedocenianie w środowisku naukowym prac polskich bi‑
bliologów i  bibliografów. W  „Nauce Polskiej” publikowano wykazy nagród za prace naukowe 
przyznane przez instytucje i  towarzystwa naukowe, np. Polską Akademię Umiejętności, Kasę 
im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, regionalne i fachowe zrzeszenia i fundacje, po‑
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Poglądom polskich teoretyków bibliografii na istotę dziedziny brakowało 
wyrazistości i  jednoznaczności charakterystycznej dla dokonań niemieckiego 
teoretyka Georga Schneidera. W  definicjach i  objaśnieniach bibliografii jako 
nauki, umiejętności czy metody badań wskazywano przede wszystkim jej funk‑
cje i cele, obejmujące ewidencję, opis, systematykę i statystykę dokumentów. To 
podejście bezsprzecznie należy nazwać pragmatycznym. 

Dorobek, który z  perspektywy czasu należy natomiast ocenić jednoznacz‑
nie pozytywnie, stanowią prace dotyczące przedmiotu bibliografii jako części 
bibliologii, którym dla ówczesnych teoretyków były rękopis i  druk w  postaci 
manuskryptu, inkunabułu, książki i  czasopisma. Wyjątkowo szczegółowo roz‑
patrywano wówczas problem książki i  jej cech, dowodząc dwojakiego charak‑
teru  – materialnego i  treściowego. Te ustalenia poczynili bibliologowie, którzy 
otrzymali wykształcenie filozoficzne – A. Łysakowski, J. Muszkowski i S. Vrtel‑
 ‑Wierczyński. Ściśle i  drobiazgowo opisali obie cechy determinujące zastoso‑
wane w praktyce lub omówione w publikacjach metody używane w bibliografii, 
odpowiadające za rejestrację, opis, systematykę, ale i wnikliwą analizę wyglądu 
i cech typograficznych dokumentów.

Na gruncie praktyki organizacji działalności bibliograficznej zrodziła się 
przemyślana i  rozwinięta teoria rodzajów bibliografii. Zaczęła się przecież 
wówczas ukazywać państwowa bieżąca bibliografia narodowa, uporządkowano 
sprawę egzemplarzy obowiązkowych wspomagających jej tworzenie, ale też 
przedyskutowano potrzeby opracowania bibliografii regionalnych i  zawartości 
czasopism. Bibliografie narodowe, zwane państwowymi, krajowymi czy bieżącą 
rejestracją, postrzegano jako źródła informacji naukowej, prawidłowo wskazy‑
wano kryteria ich rozróżniania, ustanawiając jednocześnie typy tej grupy bi‑
bliografii – narodowe bibliografie narodowe, językowe i państwowe (np. Edward 
Poznański). 

Największym osiągnięciem bibliografów II Rzeczypospolitej były jednak 
próby sformalizowania normatywnego pojęć bibliografii specjalnych (systema‑
tycznych, szczegółowych), w tym dzielnicowych, częściej zwanych regionalnymi. 
Uwarunkowania praktyczne, potrzeby nauki i  wprowadzone zapisy prawa 
umożliwiły rozwój bibliografii regionalnych. Problem z  unormowaniem tego 
terminu był jednak złożony  – obejmował zagadnienia związane z  określeniem 
pojęcia regionu czy rejonu bibliograficznego. Z  dzisiejszego punktu widzenia 
najwłaściwszy sposób opisu granic regionu zaproponował Wacław Olszewicz. 
Badacz ten zastanawiał się też nad kryteriami wyróżniania bibliografii regio‑

szczególne miasta, szkoły akademickie oraz ministerstwa. Wśród laureatów nie było teoretyków 
bibliografii, choć przedstawiciele świata bibliotekarskiego otrzymywali laury, jednak za prace 
spoza dziedziny, jak F. Papée w 1936 roku za działalność w dziedzinie prac historycznych (nagro‑
da Lwowa) i w 1937 roku za rozprawę pt. Jan Olbracht (nagroda Polskiej Akademii Umiejętności) 
oraz praktycy bibliografowie, jak S. Estreicher, któremu nagrodę ufundowało miasto Kraków 
(z budżetu na lata 1929/1930) za Bibliografię polską.
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nalnych, a tym samym nad ich rodzajami, o czym ze znawstwem pisali również 
Stefan Burhardt, Maria Głowińska, Czesław Gutry i  A. Łysakowski. Dzięki tej 
grupie teoretyków można zauważyć zmianę jakościową w  teorii i  praktyce  – 
odchodzenie od kryteriów formalnych wyróżniania bibliografii regionalnych na 
rzecz bibliografii przedmiotowych. 

Problem treści dokumentów stał się w teorii bibliografii okresu II Rzeczypo‑
spolitej niezwykle istotny, co potwierdza także fakt opracowania teorii kolejnego 
typu bibliografii specjalnych, a  mianowicie bibliografii zawartości czasopism. 
Zagadnienie to podjęto z  uwagi na potrzeby środowiska naukowego oczekują‑
cego tego rodzaju źródeł informacji. Ta właśnie konieczność zdeterminowała 
zakres ówczesnych dociekań, dotyczących najszybszych i najłatwiejszych metod 
opracowania bibliograficznego zawartości periodyków (S. Vrtel ‑Wierczyński, 
Mikołaj Dzikowski, Tadeusz Sterzyński).

Zaczęto także prawidłowo wyróżniać samo pojęcie takiego rodzaju biblio‑
grafii, jak bibliografia specjalna (np. J. Muszkowski), w  skład której wchodziło 
szereg typów rejestrów bibliograficznych (w  tym bibliografie osobowe, biblio‑
grafie bibliografii, bibliografie dziedzin i zagadnień). Rozwój tej części teorii był 
jednak trudniejszy, ponieważ w praktyce, a czasem też w teorii bibliograficznej, 
nadal niewłaściwie utożsamiano je jedynie z bibliografiami dziedzin i zagadnień. 
Ostatniego typu bibliografii specjalnej, właśnie bibliografii dziedzin i zagadnień, 
od strony teoretycznej właściwie nie analizowano, za to trafnie – w praktyce – 
wskazano jego funkcje, istotne dla rozwoju nauki i praktyki.

Teoria bibliografii w  II Rzeczypospolitej rozwijała się mimo nie do końca 
sprzyjających warunków7. Na dokonania przedstawicieli teorii pozytywny wpływ 
miały spotkania środowiskowe, podczas których podkreślano rolę bibliografii 
i  jej oddziaływanie na szeroko pojęte zagadnienia naukowe i  społeczne. Orga‑
nizowano zjazdy pracowników bibliotek z  wydzielonymi sekcjami bibliograficz‑
nymi, skupiającymi przedstawicieli tej specjalności, których referaty ogłaszano 
następnie np. w materiałach pozjazdowych. W wyniku tych dyskusji nie powstał 
jednak kompletny podręcznik do teorii i  metodyki bibliografii. Opublikowane 
zostało jedynie opracowanie historyczne z  elementami teorii pt. Bibliografia. Jej 
istota, przedmiot i początki autorstwa S. Vrtela ‑Wierczyńskiego. Część teoretyczna 
w porównaniu z obszerną rozprawą historyczną była zdecydowanie skromniejsza. 
W podręczniku nie zostały przedstawione zagadnienia metodyki bibliografii, choć 
właśnie one zdeterminowały treść opracowań G. Schneidera oraz czechosłowac‑ 
kiego teoretyka i  praktyka Ladislava Jana Živnego. W  dwudziestoleciu między‑
wojennym zabrakło zatem publikacji, która kompleksowo ukazałaby współczesne, 
a nie historyczne, problemy dyscypliny – jako nauki, metody czy umiejętności.

7 Por. J. Dydowiczowa: Warunki kształtowania się nowych dyscyplin naukowych. W: Me‑
todologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej. Materiały z sesji naukowej zorgani‑
zowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i  Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główną UAM 
(17–18 XII 1974 r.). Red. nauk. S. Kubiak. Poznań 1976, s. 19–20.
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W  II Rzeczypospolitej nie utworzono organizacji (poza Związkiem Biblio‑
tekarzy Polskich, skupionym na rozważaniu problemów bieżących związanych 
z bibliotekarstwem) jednoczącej ludzi zajmujących się stricte badaniami biblio‑
graficznymi lub uprawiających praktyczną bibliografię (mimo że w  Brukseli 
istniał Institut International de Bibliographie). Nie powołano instytucji do 
badań naukowych w zakresie bibliografii. Instytut Bibliograficzny w Warszawie, 
w  którym skoncentrowane zostały środki i  kadry, zobligowany został jedynie 
do wykonania najważniejszych prac bibliograficznych w  skali kraju. Nie uru‑
chomiono też odrębnego czasopisma bibliograficznego ogłaszającego rozprawy 
poświęcone teorii, historii i  metodyce, jednak na łamach „Przeglądu Biblio‑
tecznego”, „Exlibrisu” czy „Silva Rerum” ukazywały się tego typu teksty. Mimo 
prób powołania towarzystwa bibliograficznego nie udało się go utworzyć. Na 
uczelniach akademickich nie powstały katedry bibliografii czy bibliologii, zajęcia 
z tego zakresu prowadzone były sporadycznie, a uprawiający bibliografię zdoby‑
wali wiedzę i  umiejętności przede wszystkim na kursach bibliotekarskich lub 
w szkołach przeznaczonych dla bibliotekarzy, w programach których pojawiały 
się elementy wiedzy bibliograficznej. 

Zapewne powołanie instytucji, katedr czy towarzystw bibliograficznych 
wpłynęłoby na zintensyfikowanie dokonań praktycznych, organizacyjnych 
z elementami metodyki, ale też teoretycznych i historycznych dyscypliny. Teoria 
bibliografii w  II Rzeczypospolitej dopiero rozwijała się w  nowoczesnej postaci. 
Rozważania dotyczące teorii bibliografii pozostały w  sferze dociekań wąskiej 
grupy badaczy. Na mapie kraju powstało kilka ośrodków naukowych, z których 
się wywodzili. W  stołecznych bibliotekach pracowało grono przede wszystkim 
bibliologów zajmujących się problematyką nauki o  książce: w  Bibliotece Ordy‑
nacji Krasińskich  – J. Muszkowski, W. Olszewicz, M. Rulikowski; w  bibliotece 
uniwersyteckiej  – J. Muszkowski, Stefan Rygiel; w  Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy  – L. Bykowski; w  Bibliotece Politechniki Warszawskiej  – C. Gutry; 
w Bibliotece Narodowej – C. Gutry, K. Piekarski, S. Vrtel ‑Wierczyński. Jedynym 
ośrodkiem krakowskim, w którym podjęto refleksję teoretyczną na temat relacji 
bibliografii z historią literatury, był Uniwersytet Jagielloński z książnicą akade‑
micką. Tu działali np. Adam Bar, Jan Stanisław Bystroń, K. Dobrowolski, Tade‑
usz Grabowski, Wanda Żurowska. Wymienić również należy kresowe ośrodki 
naukowe we Lwowie i w Wilnie. Z Biblioteką Zakładu Narodowego im. Ossoliń‑
skich we Lwowie związani byli np. Ludwik Bernacki, W.T. Wisłocki, natomiast 
z Uniwersytetem Jana Kazimierza – W. Hahn, Konstanty Wojciechowski, Beatry‑
cze Żukotyńska. W ośrodku lwowskim rozwinięto przede wszystkim praktykę 
dziedziny, czego wynikiem były ustalenia związane z  typologiami bibliografii 
i  metodami naukowymi stosowanymi w  bibliografii jako nauce pomocniczej. 
W Wilnie, w Uniwersyteckiej Bibliotece Publicznej działali ci badacze, dla któ‑
rych istotne były uogólnienia dotyczące bibliografii specjalnych – regionalnych 
oraz zawartości czasopism – m.in. S. Burhardt, M.  Dzikowski, A. Łysakowski, 
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Stanisław Ptaszycki, S. Rygiel. Na mapie ośrodków teorii bibliografii należy jesz‑
cze wymienić Poznań  – z  Uniwersytetem i  Biblioteką Uniwersytecką, w  której 
przez wiele lat udzielał się zawodowo, w tym dydaktycznie, S. Vrtel ‑Wierczyński. 
Z  uczelnią poznańską związani byli ponadto literaturoznawcy  – T.  Grabowski 
i  Konstanty Troczyński. W  Lublinie prowadzili badania S. Ptaszycki i  przej‑
ściowo W. Hahn, a w Toruniu Z. Mocarski. Teoretycy reprezentujący te ośrodki 
traktowali bibliografię jako dziedzinę praktyczną, względnie umiejętność po‑
mocniczą, nie naukę.

Mimo wskazanych ograniczeń rozwoju nauki w okresie II Rzeczypospolitej 
powstały prace teoretyczne z  zakresu bibliografii, dzięki którym po 1945 roku 
możliwe było kontynuowanie badań. Wciąż jednak trudno było wprowadzić 
jednoznaczność definicyjną, bibliografię uznano bowiem za naukę humani‑
styczną, całkowicie samodzielną8, część bibliologii lub bibliotekoznawstwa9, 
czasem też traktowano ją jak narzędzie badawcze10. Jej rola sprowadzała się do 
pomocy w  poznawaniu i  badaniu poszczególnych wydań i  zespołów wydań, 
była też nauką pomocniczą dla innych dyscyplin, zwłaszcza historii literatury 
i historii nauki. Miała charakter nauki opisowej, sprawozdawczej, idiograficznej, 
umożliwiała poznanie historii książki, warunków, w jakich się rozwijała, pełniła 
funkcje pomocnicze w doborze, wyborze i ocenie literatury, funkcje promocyjne 
wobec lektury. Stała się zarówno nauką, jak i  umiejętnością (czyli metodyką) 
i  spisem książek. Badała złożoną jedność książki indywidualnej  – jej fizyczną 
postać, formę i  treść. Mimo upływu lat „Nie jest jednak łatwo jednoznacznie 
określić pole badawcze bibliografii, które od wieków ewoluuje w różnych kierun‑
kach, zwęża się i poszerza”11. Panująca wieloznaczność w procesie definiowania 

 8 S. Sierotwiński: Teoretyczne podstawy systematyki bibliografii. „Przegląd Biblioteczny” 
R.  17, z. 1–2 (1949), s. 5; Idem: Analiza metody bibliograficznej. „Życie Nauki” T. 7, nr 38 (1949), 
s. 187–203.

 9 Na przykład T. Margul: Z  obłoków bibliologii na ziemię bibliotekoznawstwa. (Artykuł 
dyskusyjny). „Przegląd Biblioteczny” R. 21, z. 4 (1953), s. 355–356; A. Birkenmajer: Biblioteko‑
znawstwo polskie: jego przeszłość, stan obecny i perspektywy na przyszłość. W: Idem: Studia biblio‑
logiczne. Wybór tekstów pod red. H. Więckowskiej i A. Birkenmajer. Wrocław ; Warszawa  ; 
Kraków ; Gdańsk 1975, s. 34.

10 K. Budzyk: Główne problemy i trudności bibliografii okresu staropolskiego. W: Idem: Stu‑
dia z zakresu bibliografii i księgoznawstwa. Warszawa 1948, s. 8.

11 M. Skalska ‑Zlat: Bibliografia w  Polsce (1945–2000) w  świetle badań bibliometrycznych. 
W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i  dysku‑
sja. [Oprac. dyskusji D. Bilikiewicz ‑Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 71. Nadal też 
przenikanie terminologii naukowej z  języka angielskiego nie sprzyja uporządkowaniu pojęć 
związanych z bibliografią. W anglojęzycznym kręgu badawczym bibliografia wciąż oznacza na‑
ukę o  książce, a  termin „bibliologia” „pozostaje na dalekich peryferiach terminologii”. K. Mi‑
goń: Rola terminologii w prezentacji wiedzy księgoznawczej. „Przegląd Biblioteczny” R. 71, z. 1–2 
(2003), s.  80. Por. też R.B. Stokes: Bibliography. W: Encyclopedia of Library and Information 
Science. Ed. A. Kent and H. Lancour. Vol. 2, Associat. to Book World. New York ; London 
1969, s. 413–418; R.B. Stokes: The function of bibliography. 2nd ed. Aldershot 1982, s. 17–155; 
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terminu „bibliografia” wynika z powiązań jej z jednej strony z bibliologią, której 
była pierwotną formą, z  zachowaniem odmienności z  uwagi na własne prob‑
lemy badawcze, metody i narzędzia, lub z drugiej strony z informacją naukową 
(wcześniej, w  II Rzeczypospolitej, dokumentacją), ze względu na jedną z  pod‑
stawowych funkcji bibliografii, jaką jest informowanie. Współczesne problemy 
bibliografii są wielowymiarowe i  obejmują jej teorię, metodykę i  organizację12. 
Jest to również skutek zastosowania technik informatycznych, rozszerzania się 
pojęcia dokumentu  – tym samym konieczny staje się ponowny namysł nad 
właściwym wskazaniem przedmiotu badań bibliografii oraz zmieniających się 
potrzeb odbiorców. 

Wynikiem zanalizowanej w  rozprawie dyskusji, prowadzonej w  II Rzeczy‑
pospolitej przede wszystkim przez bibliografów, bibliotekarzy i bibliologów, jest 
obraz teorii bibliografii, w  świetle której bibliografię definiowano jako naukę, 
część bibliologii, naukę pomocniczą dla innych dziedzin wiedzy lub użyteczną 
metodę zbierania i  selekcjonowania źródeł oraz wynik tych prac. Bibliografia 
była elementem rzeczywistości naukowej, ujawniającym zawartość treściową 
dzieł, a  jednocześnie łączyła się z  zagadnieniami masowymi  – wyrażała stan 
ilościowy dorobku piśmienniczego narodów, krajów, regionów, osób oraz obsza‑
rów wiedzy.

R.B. Harmon: Elements of bibliography: a simplified approach. Metuchen ; London 1989, s. 47–91; 
J. Woźniak ‑Kasperek: Bibliografia a katalog…, s. 525; A. Nowak: Bibliografia a katalog – dys‑
kusja o pojęciach i terminach. Historyczny zarys problematyki. „Przegląd Biblioteczny” R. 84, z. 1 
(2016), s. 7–9, 13–16.

12 J. Pacek: Bibliografia w XXI wieku. W: Bibliologia i informatologia. Pod red. D. Kuźminy. 
Warszawa 2011, s. 278.
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Dziatlikówna Felicja 134
Dziatzko Karl 97, 172
Dzieniakowska Jolanta 37, 364, 372, 373
Dzikowski Mikołaj 29, 123, 127, 132, 134, 

174, 211, 224, 238, 248, 262–264, 266, 
267, 277, 282, 283, 289, 301, 327, 328, 334, 
339, 377

Džugašvili Iosif Vissarionovič zob. Stalin 
Józef

E
E. zob. Estreicher Karol 
E.P. 220, 339
Ebert Friedrich Adolf 48–51, 80, 82, 86–90, 

95–97, 155, 156, 165, 171–173, 175, 194, 
205, 228, 240, 247, 303

Eichler Ferdinand 96, 102, 156, 171, 172

Ergetowska Marta 368
Ergetowski Ryszard 368
Esdaile Arundell 21, 179, 180, 209, 354
Estreicher Karol 10, 16, 32, 47, 63–65, 67–69, 

71, 84, 89–93, 95, 105, 107, 117, 122, 
125, 134, 135–139, 154–156, 160, 161, 
171–174, 187, 189, 193, 195, 196, 199, 219, 
220, 221, 231, 241, 246, 247, 249, 251, 263, 
265, 272, 274, 283, 291, 307, 315, 321, 322, 
338, 339, 340, 341, 343, 344, 347, 348, 
355, 360, 364, 365, 367, 369–373, 378, 379

Estreicher Stanisław 220, 221, 228, 275, 291, 
326, 338, 339, 343, 347, 364, 377

Ettinger Paweł 174, 339
Evert Ludwik Józef 187, 284, 335, 336
Eychler Barbara 254, 259, 312, 368
Eydrygiewiczówna Wacława 134, 175, 228, 339

F
F.C. zob. Czerwijowski Faustyn
F.M.S. zob. Sobieszczański Franciszek Mak‑

symilian
f.p. 263, 339
Faultrier Joachim 37, 55, 57
Fejgina Sof ’â Aronovna 183, 381
Fijałek Jan 291
Filipkowska‑Szemplińska Jadwiga 152, 167
Finkel Ludwik 11, 30, 42, 106, 126, 159, 161, 

274, 275, 277, 339, 369, 376
Fiol Szwajpolt 63
Fischer Adam 222, 282, 339, 368
Fita Stanisław 27, 273, 368
Fleszarowa Regina zob. Danysz‑Fleszarowa 

Regina
Floryan Władysław 249, 269, 335
Fomin Aleksander Grigoriewicz zob. Fomin 

Aleksandr Grogir’evič
Fomin Aleksandr Grogir’evič 21, 48, 52, 100, 

101, 112, 158, 182–184, 306, 339
Fonotov Georgij P. 303, 304, 368
Fonotow Georgij P. zob. Fonotov Georgij P.
Fontaine Henri La 23, 370
Fontanino Giusto 36
Francke Johann Michaël 37, 39, 49, 55
Franke Jerzy 313, 365
Friden Pierre 176
Friedberg Marian 278
Friedbergowa Maria zob. Mazankówna‑

‑Friedbergowa Maria
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Frolova Irina I. 158, 371
Frybes Stanisław 59, 374
Fumagalli Giuseppe 21, 99, 102, 156, 179, 

186, 229, 339
Furetiere Antoine 37

G
G. zob. Gliński Władysław
Gaberle Eustachy 113, 117, 159, 340
Gaca‑Dąbrowska Zofia 30, 31, 49, 91, 113, 

150, 153, 162, 167, 168, 368
Gajowska Aleksandra 75, 76, 368
Gar Tommaso 63
Garelli Pius N. 49
Garnier Jean 36, 88
Garszczyńska Bożena 159, 368
Gas’kevič Olena 16, 373
Gatterer Johann Christophori 76
Gawarecka Maria 132, 368
Gawinkowa Irena 146, 163
Gąsiorowski Janusz 148, 192, 231, 338, 340, 

356
Gebethner Gustaw Adolf 18, 333
Gesner Konrad 36, 55, 94
Gieysztor Stanisław 368
Ginalski Edmund 335
Girwic Pelagia 184, 368
Gliński Stanisław 134
Gliński Władysław 148, 335, 340
Głombiowski Karol 15, 25, 93, 275, 276, 298, 

368
Głowacka Teresa 361
Głowińska Maria zob. Rogowska‑Głowińska 

Maria
gm zob. Rogowska‑Głowińska Maria
Godlewski Emil 291
Goliński Zbigniew 224, 369
Golska Bożenna zob. Szulc‑Golska Bożenna
Gołda Agnieszka 134, 170, 223, 295, 300, 324, 

364, 369
Gołębiowski Łukasz 16, 32, 67, 80, 82, 96, 

160, 340
Gondek Elżbieta 55, 56, 83, 316, 324, 369, 374
Gordon M. 165, 170, 332
Gorzelska Leokadia 361
Góra Barbara 105, 154, 281
Górecka Wanda zob. Żurowska‑Górecka 

Wanda
Górkiewicz Marian 294

Górski Konrad 93, 369
Grabowska Joanna 20, 28, 177, 184, 197, 332
Grabowska Maria 59, 272, 369, 374
Grabowski Tadeusz 19, 201, 276, 277, 283, 

284, 286, 287, 328, 329, 340
Grabowski Tadeusz Stanisław 27, 369
Gracz‑Chmura Edyta 16, 369
Graesel Arnim 63
Graff‑Chrząszczewska Jadwiga 192, 231, 356
Grajewski Ludwik 219, 340
Grefkowicz Alina 12, 146, 148, 149, 369
Greg Walter W. 179–181
Grochowski Tadeusz 251, 252, 340, 346
Groddeck Ernest Gotfryd 11, 66, 71, 79, 

82–85, 87, 340
Groddeck Gabriel 9
Groicki Bartłomiej 297
Gröll Michał 62
Gruca Anna 36
Grundtvig Vilhelm 268
Gruss Julitta 132, 367
Gruszka Zbigniew 26, 105, 137, 138, 168, 188, 

276, 281, 297, 319, 369, 370, 377
Grycz Józef 30, 113, 117, 120, 122, 123, 137, 

140, 152, 158, 204, 211, 292, 307–309, 
336, 340, 341, 361, 383

Gryczowa Alodia zob. Kawecka‑Gryczowa 
Alodia

Grzegorczyk Piotr 27, 231, 249, 273, 341, 369
Grzeszczuk Stanisław 12, 61, 296, 367
Grzędzińska Kamila 88, 369
Grzybowska Jadwiga 67
Gubrynowicz Bronisław 70, 174, 263, 274, 

277, 341
Gutenberg Johannes 7, 165, 170, 195, 332
Gutry Czesław 29, 117, 125, 133, 144, 199, 

256, 258, 259, 278, 279, 282, 283, 285, 
311, 327, 328, 341, 369

Gwioździk Jolanta 23, 48, 181, 375
Gzella Jacek 304, 378

H
H.H. 195, 341
H.H.K. zob. Hleb‑Koszańska Helena
H.Z.J. 124, 341
Hahn Wiktor 21, 27, 119, 125, 158–160, 171, 

172, 192, 230–233, 238, 240, 243, 247, 
248, 250, 254, 257–259, 263, 267, 268, 
272–274, 277, 279, 283, 285, 290, 309, 
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315, 322, 328, 329, 341, 356, 359, 360, 
363, 368, 369, 381, 383

Hahn‑Tarchalski Kazimierz 273, 360
Handelsman Marceli 221, 234, 335
Handelsmanówna Helena 289
Hanow Michael Christoph 9
Harmon Robert B. 206, 330, 369
Hartleb Kazimierz 124, 349
Haupa Janina 281
Heinecken Karl‑Heinrich von 76
Heintsch Janina zob. Loret‑Heintsch Janina
Hennel Roman 65, 241, 373
Henzel Władysław 360
Heska‑Kwaśniewicz Krystyna 181, 253, 381
Hilchen Michał 298
Hleb‑Koszańska Helena 8, 15, 29, 86, 120, 

128, 132, 133, 140, 153, 166, 175, 217, 230, 
232, 242, 243, 246, 247, 279, 282, 286, 
292, 300, 311–313, 316, 336, 341, 345, 
349, 360–362, 369

Hochfeld Julian 304
Hodoš Inessa Aleksandrovna 183, 381
Hoesen Henry Bartlett Van 181, 354
Hoesick Ferdynand 249, 345, 355
Hoffman Jakub 255, 257, 260
Hoffmann Jan Daniel 54, 57, 75, 76, 82, 366, 

374
Höfler Alois 275, 279
Hollender Henryk 69, 369
Hoppius Samuel Joachim 9, 55
Horn Ewald 176
Horne Thomas Hartwell 47, 48, 172
Horodyski Bogdan 30, 383
Hoszowska Mariola 369
Hryniewicz Zofia 167
Hulme Edward Wydham 180
Hulthem Charles Van 41, 42
Huras Agnieszka zob. Korycińska‑Huras 

Agnieszka
Hussarzewski Tomasz 83

I
I.T. zob. Treichel Irena
Inglot Stefan 135
Iwaszkiewicz Janusz 293
Iwiński Bolesław 106

J
j.d. zob. Dąbrowski Jan

J.J. 341
J.M. zob. Muszkowski Jan
Jabłonowski Józef Aleksander 57
Jabłońska Władysława 16, 63, 370
Jagielska Janina 28, 373
Jagła Michał 308, 361
Jakóbiec Marian 120
Jakubowski Jan Zygmunt 59, 374
Jakubowski Kazimierz Stanisław 239
Jakubski Antoni 219, 222, 252, 341
Jan I Olbracht, król polski 326
Jan z Turrecrematy zob. Juan de Torquemada
Janiczek Józef 140
Janik Alina 308, 361
Janocki Jan Daniel 10, 57, 134, 368
Janowski Ludwik 370
Jantzenowa Janina 133, 134
Januszkiewicz Aleksander 128
Jarecka Helena 23, 147, 288, 370
Jarkowski Paweł 16, 32, 61, 62, 66–68, 70–76, 

79, 80, 82, 92, 95, 135, 136, 160, 174, 272, 
342, 352, 373, 378, 382

Jarkowski Stanisław 108, 170, 189, 192, 231, 
241, 251, 338, 342, 356

Jarkowski Wojciech 70, 74, 352
Jarosz Adam 316, 362
Jarowiecki Jerzy 69, 372, 375
Jasieńska Halina zob. Zdzitowiecka‑Jasień‑

ska Halina
Jaworski Wojciech 119, 370
Jedlička Jaromír 158, 370
Jedynak Teresa 28, 373
Jelínek Edward 135
(jer.) 224, 342
Jędrusik Anna zob. Czekajewska‑Jędrusik 

Anna
Jędrzejowska Anna 210
Jocher Adam Benedykt 10, 93, 160, 231, 241
Jöcher Christian Gottlieb 58
Józefowicz‑Wisińska Elżbieta 27, 258, 383
Juan de Torquemada 291
Juda Maria 78
Juszyński Michał Hieronim 10

K
K.P. zob. Piekarski Kazimierz
K.Ś. zob. Świerkowski Ksawery
K.Wł.W. 16, 77, 370
Kábrt Jiří 23
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Kaczmarczyk Kazimierz 233
Kalata Barbara zob. Sosińska‑Kalata Barbara
Kalicińska Franciszka 253
Kalina Antoni 274, 277
Kalinka Walerian 69, 342
Kallenbach Józef 274, 277
Kamińska Anna zob. Lewicka‑Kamińska 

Anna
Kamiński Julian Aleksander 160
Kantak Kamil 289
Kapuścik Janusz 59, 68, 76, 370, 371
Karbowiak Antoni 251, 342
Kardas Monika zob. Olczak‑Kardas Monika
Kardaszewicz Kazimierz 248
Karkowski Bogumił 63, 69, 80, 115, 371, 379
Karliński Franciszek Michał 17, 78, 331
Karłowicz Anna 14, 39, 230, 279, 295, 329, 

367, 377
Karwasińska Jadwiga 139, 140
Kasperek Jadwiga zob. Woźniak‑Kasperek 

Jadwiga
Kasprowicz Jan 337
Kaszyński Stanisław 132, 136, 137, 371
Kawczyński Maksymilian 274
Kawecka Zofia 126, 130, 133, 136, 254, 316
Kawecka‑Gryczowa Alodia 12, 26, 61, 80, 89, 

91, 118, 169, 202, 214, 296, 342, 358, 367, 
371

Keckermann Bartłomiej 9
Kempa Andrzej 31, 120, 138, 371, 373
Kent Allen 206, 329, 380
Kędrowa Maria 315, 362
Kiernicki Edward 135
Kierski Feliks 250, 342
Kijanowski Stanisław 250, 342
Kijas Juliusz 201, 380
Kirfel Willibald 174, 354
Klecki Walerian 291
Kleemeier Johann Friedrich 97, 102, 156, 171, 

172, 179
Kleiner Juliusz 274, 279, 34, 351
Klekowska Krystyna zob. Ramlau‑Klekow‑

ska Krystyna
Kłossowska Małgorzata 16, 66, 68, 70, 85, 87, 

88, 371
Knot Antoni 308, 377
Kochanowski Jan 19, 26, 202, 205, 214, 216, 

217, 219, 228, 317, 334, 341, 349, 354, 381
Kochańska Barbara 27, 371

Kocięcka Mirosława 361
Kocowski Bronisław 15, 368, 381
Kocójowa Maria 23, 75, 102, 185, 305, 

373–375
Koczorowski Stanisław Piotr 273, 342
Kojsiewicz Ferdynand 71, 72, 343
Kokocińska Stanisława zob. Kurek vel Koko‑

cińska Stanisława
Kolbuszewski Kazimierz 158, 159
Kolendo Jerzy 76, 371
Kołłątaj Hugo 61, 62, 70–72, 74, 91, 343
Komza Małgorzata 23, 28, 94, 102, 215, 279, 

297, 305, 373, 377
Konarski Stanisław 284
Konczyńska Wanda 64, 134, 371
Koneczny Feliks 134
Konieczna Danuta 317, 361
Konieczna Jadwiga 31, 371
Konopka Stanisław 40, 193, 199, 247, 342, 

343
Kontrym Kazimierz 46, 66
Kopeć Stefan 336
Kopera Feliks 275
Kopp Ulrich Friedrich 86
Koppf Wiktor 76
Koranyi Karol 343
Koraszewski Jacek 149
Korbut Gabriel 126, 135, 152, 250, 274, 343
Korczyńska‑Derkacz Małgorzata 112, 118, 

146, 168, 292, 293, 301, 371
Koredczuk Bożena 23, 37, 40–46, 51, 52, 79, 

94, 95, 187, 371, 372
Korkis Izak 334
Korman Żanna 343
Korniłowicz Tadeusz 343
Korpała Józef 9, 10, 15, 22–24, 30, 46, 56, 

59, 62, 67, 70, 71, 74, 89, 135, 171, 193, 
302, 309–311, 313, 314, 316, 318, 343, 361,  
372

Koršunov Oleg Pavlovič 23, 158, 181, 183, 
184, 364, 365, 372

Korszunow Oleg Pawłowicz zob. Koršunov 
Oleg Pavlovič

Korycińska‑Huras Agnieszka 16, 61, 376, 383
Korzeniowski Józef 113, 290, 291
Korzeniowski Józef Konrad zob. Conrad 

Joseph
Korzon Krystyna 28, 285, 290, 372
Koschmieder Erwin 159, 292
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Kosętka Halina 383
Kosiński Kazimierz 343
Kosmanowa Bogumiła 27, 371, 372
Kossonoga Jan 372
Kossonogowa Zofia 159
Kossuth Alina 25
Kossuth Edward 308, 361
Köster Albert 275
Koszańska Helena zob. Hleb‑Koszańska 

Helena
Kot Dariusz 140, 372
Kot Stanisław 221, 343
Kotula Rudolf 120, 136, 256
Kotuła Sebastian D. 295, 364
Kotwiczówna Maria 132
Koutnik Bohuslav 20, 173, 177, 337, 372
Kowalski Gerard 169
Kozakiewicz Stefan 252, 343
Kozieradzki Aleksander 62
Kozioł Czesław 163, 167
Kozłowski Jan 12, 372
Kraczkiewicz Janina 107
Krasińscy, rodzina 70, 166, 281, 283, 328
Krasiński Zygmunt 230, 291, 355
Krawczyk Antoni 27, 52, 53, 258, 372, 383
Kričevskij Grigorij Grigor’evič 182, 183, 381
Kruczkiewicz Bronisław 274
Kryczyński Leon Najman Mirza 251, 343
Kryński Adam Antoni 275, 277
Krzeczkowski Konstanty 12, 193, 373
Krzemińska Magdalena 16, 62, 70, 74, 373
Krzemińska Wanda 298, 376
Krzyżanowski Julian 222, 265, 343
Krzyżanowski Stanisław 275
Kubiak Stanisław 21, 184, 185, 273, 297, 298, 

327, 331, 375
Kubicka‑Stanisławska Aleksandra 133, 134
Kucharski Eugeniusz 61, 116, 131, 158, 160, 

249, 263, 266, 267, 269, 335, 344
Kucharzewski Feliks 247, 344
Kufaev Mihail Nikolajevič 21, 112, 179, 

181–184, 186, 227, 306, 344
Kufajew Michał Mikołajewicz zob. Kufaev 

Mihail Nikolajevič
Kulczycka‑Saloni Janina 59, 374
Kumor Bożena 158, 373
Kuntze Edward 105, 109–111, 128, 137, 151, 

152, 154, 155, 248, 281, 344, 381
Kurdybacha Emilia 307–310, 361, 362

Kurdziałek Marian 294
Kurek vel Kokocińska Stanisława 12, 373
Kurek‑Kokocińska Stanisława zob. Kurek vel 

Kokocińska Stanisława
Kurkowa Eugenia 136, 137, 335, 344
Kuźmina Dariusz 7, 78, 297, 330, 365
Kwaśniewicz Krystyna zob. Heska‑Kwaśnie‑

wicz Krystyna
Kwaśniewicz Władysław 284, 371

L
Labbé Philippe 55
Ladorucki Jacek 26, 105, 168, 276, 279–281, 

297, 370, 373, 377
Laire François Xavier 41, 42
Lam Stanisław 19, 29, 67, 114, 158, 171, 173, 

187, 190, 192, 199, 230, 231, 241–243, 
248, 262, 263, 267, 277, 279, 284, 315, 
335, 336, 344, 356

Lamanskij Vladimir Ivanovič 277
Lameere Eugéne 101
Lancour Harold 206, 329, 380
Langlois Charles Victor 99, 176
Latanowicz Stanisław 344
Lazutka Stasys 85, 370
Leibniz Gottfried Wilhelm 36
Leidinger Georg 176
Lelewel Joachim 11, 12, 15–17, 22, 29, 32, 36, 

43, 61, 63, 65–70, 73, 74, 76–92, 135, 136, 
145, 165, 171–173, 193, 202‑204, 230, 236, 
272, 288, 307, 308, 312, 319, 322, 342, 
344, 345, 347, 352, 355, 359, 360, 364, 
366, 370–373, 376, 377, 381–383

Lelikova Natalia Konstantinowna 7, 46
Lenartowicz Maria 11, 362, 372, 378, 383
Lengnich Gottfried 10
Lengnich Karol Beniamin 55‑57
Leončikov Vasilij Emel’ânovič 23, 373
Leonczikow Wasyli Emilianowicz zob. Le‑

ončikov Vasilij Emel’ânovič
Lepalczyk Irena 162, 167, 373
Leszczyński Stanisław 345
Levine‑Clark Michael 179, 363
Lewak Adam 130
Lewandowska Grażyna Małgorzata 28, 278, 

373
Lewicka‑Kamińska Anna 16, 76, 373
Lewicki Andrzej 62
Lewicki Józef 61, 373
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Lewicki Karol 16, 28, 64, 65, 69, 75, 77, 201, 
205, 263, 290, 291, 325, 373, 374, 380

Leyh Georg 175, 176, 236, 345
Libera Zdzisław 59, 355, 374
Libert Feliks 251, 345
Lichański Jakub Zdzisław 210, 366
Lilienthal Michael 10
Linde Samuel Bogumił 11, 46, 57, 58, 62, 71, 92
Lipska Helena 123, 134, 157, 176, 202, 236, 

257, 345, 360
Liske Ksawery 274
Lisovskij Nikolaj Mihajlovič 100–102, 171, 

172, 184, 189, 193, 202, 212, 272, 345, 367
Lisowski Mikołaj Michajłowicz zob. Lisov‑

skij Nikolaj Mihajlovič
Lisowski Stanisław 134, 136, 140
Litwiniuk Piotr 15, 35, 374
Loret‑Heintsch Janina 162, 281, 374
Loriowa Maria 346
Loth Roman 361
Lovâgin Aleksandr Mihajlovič 21, 101, 102, 

112, 156, 172, 179, 181–183, 186, 187, 193, 
208, 304, 306

Lubecka Wanda 133
Lubomirscy, rodzina 70
Luppov Sergeĭ Pavlovič 376
Lutomierski Marcin 16, 369

Ł
Ł. zob. Łodyński Marian
Łamanski Władimir Iwanowicz zob. Laman‑

skij Vladimir Ivanovič
Łapiński Czesław 130, 374
Łasicki Jan 8, 376
Łaska Maria 345
Łempicki Stanisław 248, 249, 345
Łempicki Zygmunt 207, 236, 347
Łepkowski Józef 65
Łodyński Marian 112, 113, 120, 126, 132, 133, 

139, 140, 148, 152, 159, 167, 268, 292, 293, 
336, 345

Łopaciński Hieronim 247
Łoś Jan 274, 293
Łowiagin Aleksander Michajłowicz zob. 

Lovâgin Aleksandr Mihajlovič
Łoza Stanisław 249, 285, 345, 367
Łozowski Franciszek 379
Łuszpak Agnieszka 26, 28, 109, 215, 276, 279, 

280, 374

Łysakowski Adam 17, 20, 21, 24, 27, 28, 36, 
56, 59, 113, 114, 119, 120, 128, 129, 136, 
138–140, 143–145, 149, 152, 153, 159, 160, 
165–167, 172, 176–179, 182–185, 191, 200, 
201, 211, 212, 215–220, 224, 236, 240, 241, 
244, 245, 248, 253, 255–257, 260–262, 
272, 275, 278–280, 282, 283, 286, 289, 
290, 292, 293, 299, 300, 305–308, 310, 
315‑319, 326–328, 331, 332, 336, 345, 
346, 352, 354, 359, 360, 363, 369, 371, 
372, 374, 376, 377, 379

M
M.D. zob. Dzikowski Mikołaj
Mabillon Jean 76
Macfarquhar Colin 37, 38
Maciejowski Wacław Aleksander 68, 371
Maire Albert 97, 102, 156, 171
Majkowska Anna 96, 97, 175, 374
Majkowski Edmund 289
Majzner Maria 26, 275, 276, 374
Makowski Stanisław 16, 59, 62, 373, 374
Malcles Louise‑Noëlle 23, 177, 367, 374
Maleczyńska Kazimiera 23, 69, 102, 305, 373, 

374
Maleczyński Karol 339
Malesa Renata 295, 364
Malicki Jan 23, 48, 181, 375
Malinowski Lucjan 274
Malinowski Mikołaj 135
Maliszewski Edward 134, 251, 346
Małachowska‑Staszelis Maria 17, 159, 360
Małecki Antoni 274
Małecki Jan M. 75, 374
Manteuffel Tadeusz 345
Marchand Prosper 37–39, 43, 45, 55, 57
Marchołt, postać literacka 19, 221, 222, 335, 

349
Marciniak Anna 20, 374
Margul Tadeusz 301, 307, 308, 329, 374
Markow I.G. 303, 304
Marmon Wacław 282, 374
Martin Gabriel 36, 88
Maruszak Elżbieta 16, 67, 340
Maryniarczyk Andrzej 283, 368
Maškova Mariâ Vasil’evna 23, 100, 101, 182, 

183, 227, 374
Maszkowa Maria Wasiliewna zob. Maškova 

Mariâ Vasil’evna
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Matczuk Alicja 29–31, 39, 106, 108, 145, 229, 
233, 242, 246–249, 255, 256, 271, 315, 
316, 362, 374, 375

Matejko Franciszek 65
Matejko Jan 65
Maternicki Jerzy 11, 383
Matthiae Georg 49
Mazankówna‑Friedbergowa Maria 17, 21, 

233, 234, 248, 249, 259, 278, 282, 339, 346
Mączyński Kazimierz 133
McKerrow Ronald Brunlees 180
Mendykowa Aleksandra 314, 316, 362
Mermelstein W. (Wilno) 135
Mermelstejn W. zob. Mermelstein W.
Mermelsztein W. zob. Mermelstein W.
Meusel Johann Georg 72, 86
Mez’er Avgusta Vladimorovna 181
Mézières Augusta zob. Mez’er Avgusta Vla‑

dimorovna 
Michajłow Michał Łarionowicz zob. Mihaj‑

lov Mihail Larionovič
Michalak Halina 29, 383
Michalska Wanda 304, 375
Michalski Jan 135, 187, 284, 335, 336
Michalski Stanisław 193
Michalski Stanisław Franciszek 207, 236, 335
Michałowski Kornel 314, 315, 362
Mickiewicz Adam 230, 355
Mienicki Ryszard 370
Migdał Edward 252, 346
Migoń Anna zob. Żbikowska‑Migoń Anna
Migoń Krzysztof 7, 20, 23, 25, 27, 28, 37, 47, 

48, 50, 51, 94, 98, 99, 101, 102, 112, 175, 
177–179, 181, 184, 185, 199, 215, 279, 297, 
305, 319, 329, 332, 373, 375, 377

Mihajlov Mihail Larionovič 308
Mikucka Aniela 167, 289, 346
Mikucki Sylwiusz 65, 76, 78, 380
Mikulski Tadeusz 56, 59, 83, 135, 272, 375
Milkau Fritz 175
Miller Artur 249, 251, 252, 347
Millerowa Julia 167
Mincer Franciszek 69, 375
Miodoński Adam 274
Miśkowiak Jan 347
Mlekicka Marianna 25, 375
Mniszek‑Tchorznicki Mieczysław 347
Mocarski Zygmunt 20, 27, 43, 48, 51, 52, 92, 

97, 100, 101, 110, 111, 113, 118, 128, 131, 

135, 138, 171–174, 187, 190, 195, 207, 208, 
212, 216, 219, 222, 243–245, 254, 272, 
278, 279, 282, 283, 285, 286, 288, 302, 
316, 322, 329, 332, 347, 349, 375, 377,  
383

Mochinger Johann 53, 377
Modelski Teofil Emil 11, 80, 347, 376
Montaiglon Anatole de 41
Montfaucon Bernard de 76
Morawski Józef 289
Morawski Kazimierz 274
Morsztynkiewiczowa Irena 28, 285, 289,  

378
Mortet Charles 97, 272
Mortkowicz Jakub 284
Mościcki Henryk 249, 345
Mozer Małgorzata 38, 98, 179, 180, 376
Mrongowiusz Krzysztof Celestyn 71
Mściszowa Aleksandra 69, 77, 162, 376
Muczkowski Józef 16, 17, 32, 64, 65, 69, 

76–78, 83, 89, 92, 171, 174, 179, 204, 272, 
322, 331, 370

Mudge Isadore Gilbert 99, 156
Muklanowicz Wiktoria 166
Mułkowski Adolf 65
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The theory of bibliography in the Second Polish Republic

Abst r ac t

The dissertation entitled The theory of bibliography in the Second Polish Republic provides 
information on the phenomenon that occurs during the time of the formation of the theoreti‑
cal basis of bibliography. The work has been aimed at describing the evolution of the theory of 
the discipline of bibliography. Therefore, the elements of knowledge about bibliography were 
searched in the works of the first Polish bibliographers to focus on the influence of European 
trends on the crystallization of the theoretical bibliographical thought and the creation of the 
centres providing schooling in this discipline in the 19th century in the territory of the Republic 
of Poland (Krzemieniec, Kraków, Warsaw, Vilnius). It has been pointed out the potentiality of 
the flourishing of the theory of bibliography in the interwar period, and the contribution of the 
Bibliographic Institute of the National Library and the Association of Polish Librarians (includ‑
ing congresses of librarians) to the discourse on the subject. The plan, which actually did not 
achieve its implementation, for establishing the Polish Bibliographic Society, as well as the lecture 
activity of the local groups of the Association of Polish Librarians in the field of bibliography 
have been characterized, and bibliography considered as a  subject taught in higher schools, 
secondary schools and during library courses has been discussed. The subsequent chapters com‑
prise the analysis of the theoretical statements by representatives of Polish science (including, 
among others, Ludwik Bernacki, Leon Bykowski, Kazimierz Dobrowolski, Adam Łysakowski, 
Zygmunt Mocarski, Jan Muszkowski, Kazimierz Piekarski, Mieczysław Rulikowski, Stefan 
Vrtel ‑Wierczyński), in which they acknowledged bibliography as a practical and supplementary 
field of knowledge (however they did not decide whether it was an independent discipline or 
part of bibliology), and as a  research method. What is another issue addressed in the work is 
the subject of bibliography, its methods (bringing the concept of bibliography closer to critical 
bibliography and analytical bibliography), relationships with other fields of knowledge (mainly 
with the history of literature), typologies of bibliographic lists, and the theory of the types of 
bibliography (general bibliography and special bibliography, i.e. relating to disciplines and issues, 
region, contents of magazines). In addition, the work presents biographies of a group of theoreti‑
cians of bibliography, with special emphasis onto educational centres, subjects of their studies, 
their professional work and the first domain of their postdoctoral degrees. The final part of the 
work contains the analysis of citations of theoretical publications from the interwar period in 
textbooks, manuals and monographs published after 1945, the results of which show that there 
was little interest in the reception of pre ‑war materials.
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